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О Т Ч Е Т 
за дейността  

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ПАЗАРА” 
през първо тримесечие 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”; сътрудничество с органите и структурите на 
Европейския съюз в областта на надзора на пазара. 

 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през първо тримесечие 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. 

 

Извършено е и наблюдение на пазара на продукти в обхвата на мерките по 
прилагането на Директива 2009/125ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по отношение изискванията за 
екологично проектиране към продукти, свързани с енергопотреблението. Вниманието бе 
насочено към продукти в обхвата на Регламент 244/2009 за изискванията към компактни 
луминесцентни лампи. 

 

 Извършени са планови и извънпланови проверки и наблюдение общо върху 1721 
различни като вид, марка или модел продукти на територията на цялата страна. 
Констатирани са несъответствия при 482 продукти. От тях за 216 бр. продукти проверките 
продължават през следващото тримесечие. 

Съответстстващи са 1239 продукти. Към съответстващите продукти са отнесени и 
68 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 457 бр. продукти, започнали в 
предходната година. От тях 176 бр. са несъответстващи. 

Разпределение на проверените и наблюдавани продукти през І-во тримесечие на 2011 
г. по наредби  
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Съотношение между общия брой наблюдавани и проверени продукти през І-во 
тримесечие 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 
първо тримесечие на 2011 г. 
 

 
 
Съотношение между броя на проверените продукти при плановите и тези при 
извънплановите проверки през първо тримесечие на 2011г. 
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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 първо тримесечие на 2011 г. са осъществени планови проверки на общо 1449 
бр. продукти. 

 
Електрически скари и грилове 

През първо тримесечие 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 23 бр. са открити в повече от един регионален отдел. 
Несъответстващите скари и грилове представляват 14% от общо проверените продукти. За 
44 несъответстващи продукти, в това число 21 модела скари и 23 модела грилове, 
проверките са продължени към икономическите оператори с препоръка за коригиращи 
действия. 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. В резултат от предприети мерки от производителите 18 вида 
продукти вече са с отстранени несъответствия. Голяма част от продуктите с констатирани 
несъответствия са произведени от български производители.  

Проверките към останалите 26 продукти продължават и ще бъдат отчетени в 
следващото тримесечие. 
 
Електрически одеяла и възглавници 

През тримесечието 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. За 3 модела несъответстващи одеяла са предприети действия за 
установяване на вносителя. За 21 несъответстващи продукти, в това число 8 модела 
възглавници и 13 модела одеала, проверките са продължени към икономическите 
оператори. 

Към отчетния период са предприети: доброволни мерки от търговец като са 
унищожени 2 модела възглавници, общо количество 4 бр.; коригиращи мерки от 
производител към 1 модел възглавница; взет е образец за изпитване от 1 модел одеяло. 

Резултатите от продължените проверки ще бъдат отчетени в следващото 
тримесечие. 
 
Гъвкави кабели (шнурове) 

В резултат от проверка на техническо досие на кабел, извършена във връзка със 
специализирана проверка на гъвкави кабели през 2010 г., е установено несъответствие по 
отношение на изолацията. Вносителят е предприел доброволно унищожаване на 1832 m 
кабел, след запознаване с резултатите от проверката. 

 
Светлинни гирлянди 

През тримесечието 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. 

Прави впечатление, че икономическите оператори бързо и в срок предприемат 
коригиращи действия по отстраняване на несъответствията. Отчита се, че има добри 
резултати и от проведената на експертно ниво среща с вносителите на електрически 
гирлянди. 
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 Отчита се сериозно намаляване на гирляндите с видими несъответствия, водещи до 
сериозен риск за потребителите, предлагани на българския пазар, което показва ползата от 
ежегодно извършваните пред коледни проверки и доказва ефективността от работата на 
надзора на пазара.  

 
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. За 60 бр. продукта проверката не е приключила. 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. 

При проверките са установени продукти с видими несъответствия в категориите 
играчки, издържащи теглото на детето – тротинетки; изстрелващи предмети – комплекти 
със стрели; задействани с уста - свирки с много малък размер; съдържащи огледало 
изработено от стъкло. При употреба на тези играчки съществува риск от поглъщане на 
малки части и задушаване, нараняване от остри ръбове, нараняване от изстрелване на 
стрели без вакуумни накрайници.  

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. 

През първо тримесечие на 2011 г. са приключили и проверките от предходната 
година на 86 играчки от 15 категории. В резултат на приключените проверки е установено, 
че при 33 играчки 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. 
 
Машини за почистване на сняг - снегорини 
 На територията на три РОНП на ГДНП през тримесечието се осъществи тематична 
проверка на машини за почистване на сняг – снегорини („дворни снегорини”). Проверките 
бяха насочени към продукти, произведени и пуснати на пазара през 2010 г., за които са 
приложими изискванията на влязлата в сила, в края на 2009 г., MD 2006/42/ЕС, 
респективно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на машини 
(НСИОСМ).  
 При проверките се установи, че в търговските обекти 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.  
 От проверените снегорини 2 бр. са с констатирани несъответствия – непълен 
превод на български език на оригиналната инструкция за експлоатация на производителя и 
липса на превод на инструкцията на производителя за двигателя. При последваща 
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проверка е установено, че след предприетите коригиращи действия от страна на 
икономическия оператор несъответствията са отстранени. 
 При проверките са открити и 16 бр. различни модели снегорини, които са пуснати 
на пазара преди влизане в сила на новата директива/наредба. При тях не са констатирани 
несъответствия с изискванията на законодателството към момента на пускането им на 
пазара. 
 В резултат на приключилите проверки може да се направи извод, 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 тримесечие 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. 
 На територията на страната са проверени 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. От икономическите 
оператори са предприети коригиращи действия за 14 продукти по отношение 
несъответствията в: ЕО декларацията за съответствие, инструкцията за експлоатация и 
гарантираното ниво на звукова мощност. 
 
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 констатирани нарушения при пускането на 
тези продукти на пазара. Новият внос на крикове вече е съобразен с изискванията на 
НСИОСМ.  

 
Ръчни електроинструменти 
 През тримесечието приключиха проверките на 35 ръчни електроинструменти (16 
бормашини и 19 бр. ъглошлайфи), за които са констатирани несъответствия при 
проведенаната 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 
търговскана млежа, а за 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. 

 
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 приключили с предприемане на коригиращи действия, изтегляне на 
продуктите от пазара и/или унищожаване на продуктите от страна на икономическите 
оператори. За един модел каска е издадена заповед за нременно спиране до 
удостоверяване на оцененото съответствие. 
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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. За един проверката 
продължава. Проверените продукти обхващат 9 марки пожарогасители с СО2. 
Икономическите оператори са български производител, 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. За един продукт проверката не е приключила. 

 
Газови уреди за работа на открито 
 Проведената през тримесечието 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. 
 
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. 
 
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 
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. 

За 30 продукти, проверките продължават при лицата, които ги пускат на пазара 
(производители и вносители) с изискване на документи доказващи оценено съответствие, 
а за 80 бр. продукти - с изискване на коригиращи действия от лицата, отговорни за 
пускането им на българския пазар. 
 Резултатите от кампанията показват че при 23,45% от всички проверени продукти 
са констатирани несъответствия., като 4,7% от всички проверени продукти се предлагат на 
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потребителите без инструкция за употреба на български език и 8% от тях - с инструкция 
на български език, която по обем и съдържание не съответства с тази на производителя.  
 В сравнение с данните от кампанийните проверки от предишни години със същата 
тема, се отчита тенденция към намаляване на продуктите, предлагани без инструкция на 
български език и намаляване на продуктите, предлагани с непълна по обем и съдържание 
инструкция, което потвърждава необходимостта от извършване на подобни проверки и 
доказва ефективността от работата на надзора на пазара. 
 
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

 
През първо тримесечие на 2011 г. са извършени извънпланови проверки 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” и проверки в резултат на самосезиране на 262 бр. 
продукти. 
 
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 33 жалби и сигнали, в това число по 7 бр. 
сигнали – съвместни проверки с други ведомства. При 2 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. 
 Около 30% от постъпилите сигнали и жалби са за електрически уреди. Има 
постъпили жалби за играчки, строителни продукти, лични предпазни средства, машини, 
крайни далекосъобщителни устройства и др. 
  

 Получени са 7 бр. сигнали и жалби за различни електрически съоръжения – 
непрекъсваеми токозахранващи устройства, фазоуказател, осветители, луминисцентна 
лампа, бойлер, одеяло и възглавница. 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. 
През тримесечието 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. Приключи и 
проверката по сигнал, постъпил през 2010 г., за уред против насекоми и гризачи, която 
установи съответствие на уреда с изискванията на приложимите наредби.  
  

 През тримесечието са постъпили 5 бр. сигнали за играчки от категории: играчки, 
издаващи звук при стискане; игри, играещи се на дъска; пъзели и играчки, опаковани в 
храни. 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.  
 Играчката, обект на един от сигналите, причинила нараняване на дете не беше 
открита на посочения в сигнала адрес. Предприети са действия за установяване на 
отговорния икономически оператор, пуснал играчката на пазара. 
 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 
поверка. Информацията от сигнала не се потвърди. Предстои уведомяване на 
юридическото лице за резултатите от проверката. 
 

През тримесечието са постъпили 4 бр. сигнали за строителни продукти. При 
извършената проверка на алуминиеви радиатори за отопление сигнала не се потвърди.  
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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. Отправено е искане към ДНСК за съвместна проверка. Проверката нe 
е приключила.  

По четвъртия сигнал за лепило за плочки 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. 

 
 По постъпили през тримесечието 2 бр. сигнали за машини - бензинови верижни 
триони, които са без нанесени името и адреса на управление на производителя и годината 
на завършване на производствения процес. След запознаване с несъответствията по 
решение на вносителя продуктите са изтеглени от търговските обекти.  
 

По постъпилите през тримесечието 4 бр. сигнали за 9 вида продукти, от които само 
4 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 и 
стъкло за електрожен. Всичките 4 сигнала се отнасят за липса на инструкция за употреба, 
което е потвърдено при извършените проверки в търговските обекти. Проверките 
продължават с изискване на документи от вносителите. 

За останалите 5 вида продукти от единия сигнал проверката е насочена по 
компетентност към КЗП. 

  
През тримесечието е постъпил 1 бр. сигнал за газов котел от физическо лице. 

Сигналът е за гаранционно и сервизно обслужване. Независимо от това е извършена 
документална проверка при лицето пускащо продукта на пазара. Проверката установи 
наличие на инструкция на български език в обем, като тази на производителя и оценено и 
удостоверено съответствие на продукта със съществените изисквания. 
 
Действия по нотификации, получени по системата RAPEX 

През първото тримесечие на 2011 г. са получени нотификации по системата RAPEX 
за 185 бр. продукти и нотификация за 1 бр. продукт, която не е била от компетенциите на 
ДАМТН 

 

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

За едната нотификация се получи информация, че временно е премахната от 
система RAPEX до изясняване на оценката на риска. Междувременно от икономическия 
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оператор, пуснал играчката на българския пазар са изискани документи, доказващи 
оцененото съответствие. 

Отговорният икономически оператор при втората идентична играчка не е обявен, 
поради което са предприети действия по установяването му. 
 
Проверки по указания от ГД „НП” и съвместни проверки с други контролни органи  
 
Пиротехнически изделия  
 През първо тримесечие са извършени проверките на 3 вида пиротехнически 
изделия, по указание на ГДНП, с изискване и преглед на техническите досиета на 
продуктите. Проверката не е приключила. 

 
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 

През първото тримесечие на 2011 г. са получени общо 36 уведомления за 156 
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: 154 вида продукти съответстват на изискванията - Допускане 
за свободно обращение; 2 вида продукти не съответстват на изискванията за безопасност – 
Допускане за свободно обращение не е разрешено; 5 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. 
 
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 
(24 бр), електрически съоръжения (2 бр.); машини (6 бр.); лични предпазни средства (3 
бр.); газови уреди (8 бр.). 

 

 През първо тримесечие на 2011 г. са проверени 25 играчки по постъпили 13 
доклада с предложения за самосезиране. Подкрепени са последващите действия за 24 
вида играчки. Не са разрешени последващи действия за продукт извън компетенциите на 
ДАМТН и за магнитни играчки, поради отменена наредба. Проверките на 13 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. 

 

През тримесечието за 2 вида осветители са постъпили 2 доклада за самосезиране. 
Проверката за единия продукт продължава за установяване на ЛППП с цел предприемане 
на действия към продукта. Продължаване на проверката на другия осветител не е 
одобрена. 

 

От продължилите от 2010г. проверки: за 1 комплект маска за прах и очила 
проверката е продължила при лицето пуснало продукта нва пазара, което е предприело 
коригиращи действия. Проверката е приключила с унищожаване на продукти от този вид, 
При повторната проверка продуктите не са откирити 
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Прекратена е проверката за 2 вида защитни очила поради невъзможност за 
проследяване на продукта по веригата за доставка. При последваща проверка продуктите 
не са открити в търговските обекти.  

Извършини са и повторни проверки за издирване на 2 вида защитни очила, за 
които е извършено унищожаване от икономическия оператор, като и един вид очила за 
които лицето пуснало продукта на пазара е предприело доброволни мерки за изтеглянето 
на наличните количества. При проверките продуктите не са открити. 

За 3 вида филтриращи полумаски проверката е приключила като за 2 вида 
несъответствията са отстранени, за 1 вид е предприето унищожаване на наличните 
продукти. 

За 3 вида каски за колоездачи проверката е приключила като вносителят е 
унищожил доброволно наличните 14 бр. продукти от 2 вида каски, а продуктите от третия 
вид каски са изтеглени от лицето пуснало продуктите на пазара. 

Не са приключили проверките за 2 вида каски за колоездачи с констатирани 
несъответствия, за които инспекторите са се самосезирали. 

 

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 тримесечие на 
2011 г. са извършени изпитвания, действия по видими несъответствия и последващи 
действия към несъответстващи и опасни продукти и към икономическите оператори. 
 През първото тримесечие на 2011 г. са взети 12 бр. образци за изпитване (1 бр. 
електрически съоръжения, 11 бр. играчки). Приключили са изпитванията на 13 бр. 
продукти (5 бр. ел. съоръжения, 6 бр. играчки и 2 бр. строителни продукти), като при 9 бр. 
несъответствията се потвърдиха (4 бр. ел. съоръжения, 4 бр. играчки и 1 бр. строителен 
продукт), а при 4 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (1 бр. ел. съоръжения, 
2 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). Издадени са 4 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от 
ЗТИП за спиране от разпространение и изтегляне от пазара (1 бр. играчки, 2 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 84 вида продукти (50 играчки, 31 ел. съоръжения, 1 
машина и 2 вида ЛПС) с общо количество 1414 бр. (946 бр. играчки, 448 бр. ел. 
съоръжения, както и 1832 метра ел. кабел, 2 бр. машини и 18 бр. ЛПС). 
 През първо тримесечие на 2011 г. са съставени 58 акта за установяване на 
административни нарушения - 35 на търговци, 12 на физически лица и 11 на вносители 
и производители. Издадени са 33 наказателни постановления - 28 на търговци и 5 на 
физически лица. 
Съотношение на броя на съставените АУАН на физическо лице, на търговец и на 
ЛППП 
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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 срещи с представители на икономически оператори: 

 1 среща с производител във връзка с проблеми свързани с пуснати на пазара 
строителни продукти и сключено споразумение съгласно изискванията на Регламент ЕО 
765/2008; 

 1 среща с икономически оператор, съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008, за 2 
вида играчки с видими несъответствия. В резултат на това същият предприема 
коригиращи действия по изтегляне на 384 бр. играчки от пазара и връщането им на 
производителя за преработка. 

 1 среща с икономически оператор, съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008, за 
крикове 
 Проведена е среща с жалбоподател относно предприети действия от ДАМТН към 

кани за гореща вода NEO 
 Общо за тримесечието са изготвени 8 бр. становища и отговори на запитвания, в това 

число за:  
 строителни продукти - 3 бр; 
 пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански цели – 2 бр.; 
 ЛПС - 2 бр.; 
 газови уреди – 1 бр. 
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 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. 


