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О Т Ч Е Т 

за дейността  

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” 

през първо шестмесечие на 2013 г. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. 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 шестмесечието 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; машини; лични предпазни 

средства; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; транспортируеми 

съоръжения под налягане; пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански 

цели; 

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

изискванията за екологично проектиране към продукти, свързани с енергопотреблението; 

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

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

Извършени са планови и извънпланови проверки общо върху 4825 различни като 

вид, марка или модел продукти в търговски обекти на територията на цялата страна. От 

проверените продукти 617 вида са по уведомления от А „Митници“. 

През първото шестмесечие на 2013 г. са извършени и проверки по 32 жалби и сигнали, 

в това число по 7 бр. съвместна проверка с други ведомства, от постъпили 44 бр. в ДАМТН. 

Част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване или подвеждащи реклами, които са 

извън компетенциите на ДАМТН, но са повод за извършване на проверки по отношение 

изискванията за безопасност към продуктите обект на жалбите. Голяма част от жалбите и 

сигналите постъпват в ДАМТН чрез КЗП и други ведомства. 

От проверените през първото шестмесечие и започнали през предходен период 

проверки, през шестмесечието са приключени проверките на 4051  различни като вид, марка 

или модел продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията – 3444 продукти; 

несъответстващи на изискванията – 312 продукти; 295 продукти, към които са предприети 

коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията са отстранени. 
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Разпределение по наредби на проверените през първото шестмесечие на 2013 г. продукти 

 

 

 

Приключили през първото шестмесечие на 2013 г. проверки - съотношение между 

съответстващи продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети 

коригиращи мерки 

 

 
 

Разпределение на проверените през първото шестмесечие продукти по регионални отдели 
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Разпределение на приключилите през първото шестмесечие проверки по регионални 

отдели 

 

 

 

 

Разпределение по тримесечия и по регионални отдели на приключилите проверки 

 

 
 

 

Проверки на продукти от различни видове - планови и извънпланови за 

спазване на ЗТИП 

 

Извършените проверки обхващат продукти от групи: 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 Захранващи и зарядни устройства 
През първото шестмесечие на 2013 г. е извършена проверка на захранващи и зарядни 

устройства, в рамките на международен проект „Съвместни действия 2011 – зарядни 

устройства“, организиран от PROSAFE. В търговските обекти са проверени общо 380 продукти, 

в това число 204 захранващи устройства и 176 зарядни устройства. Приключени са 
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документалните проверки на 189 захранващи устройства и 172 зарядни устройства, като за: 178 

захранващи устройства и 140 зарядни устройства е установено съответствие с изискванията; 11 

захранващи устройства и 11 зарядни устройства е установено, че не отговарят на изискванията. 

Към 3 захранващи устройства и 21 зарядни устройства от отговорните икономически оператори 

са предприети коригиращи действия към инструкцията за употреба на български език и тя е 

приведена в съответствие на тази на производителя, а към 2 захранващи и 2 зарядни устройства 

са предприети принудителни административни мерки. За 34 вида устройства са предприети 

административнонаказателни действия към отговорните икономически оператори. Поради 

невъзможност да се проследи произхода на продуктите, по предложение на икономическите 

оператори са унищожени 30 броя от 3 вида захранващи устройства. Не са приключили 

проверките на 15 захранващи и 4 зарядни устройства.  

В изпълнение на проекта са закупени за изпитване по два образеца от 7 модела 

захранващи и от 1 модел зарядни устройства, които ще бъдат изпитани в лаборатория, 

определена от страните – участнички в проекта. 

 Осветители 

 В периода от 01 до 30 юни 2013г. е извършена проверка на електрически осветители. В 

търговските обекти в цялата страна са проверени 858 бр. осветители, в това число: 532 бр. 

преносими осветители с общо предназначение, 68 бр. преносими осветители за деца, 68 бр. 

ръчни осветители, 148 бр. прожектори и 42 бр. осветители за нощно осветление, предназначени 

за директно включване в контакт на електрическата мрежа. За 399 бр. са установени 

несъответствия с изискванията. След обобщаване и анализ на несъответствията ще бъдат 

определени продуктите, за които проверките ще продължат при отговорните икономически 

оператори. 

 Електрически домакински уреди от „Обща кампанийна проверка-март 2013“ 
От проверените, по време на общата кампанийна проверка (14.03.2013 г.) за наличие и 

пълнота на инструкция или указания за употреба, 179 електрически уреда са продължени 

проверките на 21 продукти. През отчетния период са приключили документалните проверки за 

4 продукта и са предприети мерки за отстраняване на несъответсдтвията: към един чушкопек с 

нетрайно нанесена маркировка за съответствие и липсващи текстове в ИУ по отношение на 

безопасността са предприети коригиращи действия от българския производител към 

инструкцията за употреба и към етикета с името на производителя, техническите 

характеристики и СЕ маркировката за съответствие; към един LED телевизор, предлаган без ИУ 

на български език, са предприети коригиращи действия от търговеца; към 2 продукта 

(ел.сандвич тостер и климатизатор) с непълни по обем и съдържание инструкции за употреба на 

български език са предприети коригиращи действия от вносител. За един продукт са 

предприети административнонаказателни мерки към отговорния икономически оператор. 

Проверките за 17 електрически съоръжения не са приключили. 

 Електрически вентилатори и климатизатори 
През шестмесечието са приключили продължилите от 2012 г. проверки на 14 вида 

електрически вентилатори и 31 различни марки и модели електрически климатизатори, 

като: за 7 вентилатори е установено съответствие с изискванията; към 16 климатизатори са 

предприети коригиращи мерки от икономическите оператори и са приведени в съответствие с 

изискванията; за 4 вентилатори и 9 климатизатори са предприети коригиращи действия към 

инструкцията за употреба на български език от вносителите; за 3 климатизатори са предприети 

коригиращи действия към инструкцията за употреба от отговорните за разпространението им 

търговци; за 3 модела вентилатори и 3 модела климатизатори не е установен икономическия 

оператор, отговорен за предприемане на необходимите коригиращи действия. 

 И за двете групи електрически съоръжения преобладават продуктите, за които в 

търговските обекти са установени несъответствия по отношение пълнотата на инструкцията за 

употреба на български език (липсващи текстове, изисквани от декларираните  хармонизирани 

стандарти или не преведени текстове от оригиналната ИУ на производителя). За голямата част 

от тях са предприети коригиращи действия от отговорните икономически оператори. Малък е 

процентът на останалите в търговската мрежа продукти с неотстранени несъответствия, поради 
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не установен контакт с отговорния икономически оператор или поради факта, че за 

несъответствията в законодателството няма предвидени административнонаказателни и/или 

принудителни мерки. 

 Светлинни гирлянди 

През отчетния период са продължили проверките за 19 вида светлинни гирлянди с 

установени несъответствия по време на проведената в края на 2012 г. „Коледна кампания“. 

Приключили са проверките на 15 вида светлинни гирлянди: за 1 вид светлинни гирлянди е 

установено, че е с оценено и удостоверено съответствие; към 3 вида гирлянди са предприети 

коригиращи действия от отговорния икономически оператор; по предложение на търговец е 

извършено унищожаване на 1 вид гирлянди, носещи риск при употреба; за 10 вида светлинни 

гирлянди проверките са приключили без установяване на отговорните за пускането им на 

пазара икономически оператори и без предприети мерки към продуктите, поради сезонния 

характер на предлагането им. За два продукта са предприети административнонаказателни 

мерки към търговец. Поради сезонността на предлагане на продуктите и затрудненията при 

проследяване на произхода на продукта за 4 вида гирлянди документалната проверка до края на 

отчетния период не е приключила. 

Наблюдава се тенденция на намаляване процента на несъответстващите светлинни 

гирлянди, предлагани на пазара в навечерието на Коледните и Новогодишни празници. 

Значително намаляват гирляндите с формални несъответствия и с несъответствия по отношение 

пълнотата на инструкцията за безопасна употреба на бълг.език. Основните причини за това 

проверките за не малка част от гирляндите да приключват като несъответстващи са липса на 

идентификация на продуктите в търговските документи, невъзможност за установяване контакт 

с отговорните икономически оператори и сезонния характер на предлагането им. 

 Малки електрически уреди от специализирана кампания за продукти в градове 

от РОНП, в които не са извършвани проверки в предходни периоди 

При извършената през месец април специализирана кампания на територията на РОНП-

София, РОНП-Пловдив, РОНП-ВеликоТърново и РОНП-Варна в търговските обекти са 

проверени 153 бр. различни малки електрически уреди - миксери и пасатори за битови цели, 

машинки за подстригване на коса, самобръсначки и епилатори. При 8 продукти са установени 

несъответствия, като преобладават уредите без инструкция за употреба на български език.  

 Приключена е проверката на един продукт, като несъответствието- липса на инструкция 

за употреба на български език, е отстранено. Проверките на 7 продукти продължават при 

отговорните икономически оператори.  

 Електрически съоръжения по жалби и сигнали и съвместни проверки с други 

контролни органи 

 В отчетния период са постъпили 23 бр. сигнали и жалби, в това число една съвместна 

проверка с друго ведомство, за електрически съоръжения - LSD монитор + TV без указание за 

употреба на хартиен носител; продукти за медицински цели, които са без СЕ маркировка; 

пелетна система, която при работа е дефектирала; детоксикатор без марка и модел; масажен 

матрак без документи, удостоверяващи оцененото съответствие; термокана с неприятен мирис; 

уред за стабилизиране на електрическата мрежа, за който са изказано съмнение, че е опасен; 

електрическа печка, за която потребителят получил подвеждаща устна информация за вграден 

терморегулатор; 2 бр. таблети, които проявяват многобройни дефекти, електрически 

удължители (разклонители), предизвикали изгаряне на дланта на потребителя при включване в 

контакта; фурна за закуски, която не може да пече; вградена фурна, чието стъкло паднало и 

гаранцията не била уважена;  шкаф за баня с изгоряла открита лампа на 220V; апарат за 

моментални снимки, който гълтал монети, енергоспестяваща лампа, която не била заменена в 

магазина; изгорял нагревател на бойлер, чиято рекламация не била приета; електрически 

бойлер, за който не признали гаранция. От постъпилите сигнали 8 са извън компетенциите на 

ДАМТН. 

Приключени са проверките по 13 сигнали и жалби, включително от постъпили жалби в 

предходен период. При 4 от тях сигналите са потвърдени – детоксикатор, масажен матрак, 

компактни луминесцентни лампи, хематологичен анализатор за животни, LСD монитор+TV, 
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LED гирлянда. Предприети са административно наказателни действия и принудителни 

административни мерки. Където е възможно са предприети и коригиращи действия от 

икономическите оператори. За 3 бр. продукти - вградена фурна, фурна за закуски и нагревател 

за бойлер, сигналите не се потвърдиха. 

 При извършена съвместна проверка със служители на МВР Пловдив в търговски 

склад,  са проверени 9 вида електрически съоръжения- поялник, вентилатори, електрически 

контакт двоен, електрически ключ, удължител, електрически нагреватели. За 6 бр. продукти е 

установено, че са без СЕ маркировка. Проверката е приключила с предприемане на 

административно наказателни действия. За резултатите е уведомено МВР-Пловдив. 

 Проверки по разпореждания от ГД НП 

 За два продукта без СЕ маркировка за съответствие - LED телевизори е започнала 

проверка по разпореждане на главния директор. Те са открити в хода на специализирана 

кампанийна проверка във връзка с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване. Проверките за двата продукта не са приключили. 

 Електрически съоръжения по самосезиране 

През шестмесечието са започнали проверки по самосезиране за 6 бр. продукти: радио и 

електрическа кана за топла вода - без маркировка за съответствие СЕ и без инструкция за 

употреба на български език, без марка и модел, без посочено наименование, седалище, адрес и 

други данни за ЛППП; 2 различни марки тостери без инструкция за употреба на български език; 

2 модела електрически фенери с кабел, предлагани без СЕ маркировка за съответствие, без 

опаковка и без ИУ на български език. 

За 2 от продуктите- радио- 1бр. и електрическа кана за топла вода- 1бр. проверките са 

приключили с унищожаването им по писмено предложение на търговеца. Към търговеца са 

предприети административнонаказетелни мерки, а проверките не продължават, поради 

невъзможност да се проследят продуктите по веригата за доставка. 

За останалите продукти проверките продължаваг с установяване на отговорния 

икономически оператор и изискване на документи, удостоверяващи оцененото съответствие на 

продуктите. 

 Електрически съоръжения от специализирана кампанийна проверка във връзка 

с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електроннооборудване 

При извършената на 24-25.04.2013г. специализирана кампанийна проверка във връзка с 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУЕЕО) в 

търговските обекти са проверени продукти - електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) от 

категория 4 – потребителски уреди: телевизори – общо 358 бр. продукти (след редуциране на 

повтарящи се марки и модели – 307 бр.). От проверените продукти 17 бр. са без нанесена 

маркировка, за 42 бр. продукти ЛППЕЕО не са се идентифицирали, а 68 продукти са с 

идентификация на ЛППЕЕО, но без да е посочен ЕИК; за 22 бр. продукти не е предоставена 

информацията на български език. За 38 бр. продукти проверката е приключила, като 

несъответствията са отстранени. За 159 бр. продукти проверките продължават.  

 

ГАЗОВИ УРЕДИ 

През отчетния период са извършени проверки на отоплителни уреди с чадърообразен 

купол за тераси и лъчисти отоплители за преносими бутилки Проверени са 107 модела 

продукти. Основните производители са от Китай, от Турция и от Германия. Без констатирани 

несъответствия са 71 броя и 36 броя са с констатирани несъответствия. Продуктите се 

предлагат в търговската мрежа преобладаващо без предупредителните надписи на български 

език (50%), с непълни технически данни (33%), без име и адрес или лого на производителя 

(30%). Поради повтаряемост на проверените модели са продължени проверките за 19 броя 

продукти. Проверките не са приключили. 
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ИГРАЧКИ 

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

нотификации 

В резултат на извършената в първата половина на март проверка на играчки при 77 

играчки са установени видими несъответствия, формални несъответствия, или е установено че 

те носят идентичен риск на нотифицирани в система RAPEX продукти. Не са продължени 

проверките при 30 играчки, тъй като установеното неизпълнение на точки от стандарта не е 

относимо към съответната категория или проверените продукти не са играчки по смисъла на 

НСИОСИ.  

От продължените проверки на 47 играчки са приключли проверките на 12 играчки и са 

предприети административнонаказателни действия към икономическите оператори и действия 

към играчките – коригиращи и принудително административни мерки. За останалите продукти 

провеките на са приключили. 

 Опаковки с игрови функции, съдържащи хранителен продукт 

През втората половина на месец март е извършена проверка, чиято цел е да се установи 

спазването на изискванията на законодателството, прилагано от 20.07.2011 г. към опаковките с 

игрови функции, съдържащи хранителен продукт. Проверени са общо 161 продукта. 

Установени са несъответствия при 23 играчки. В резултат на предприети коригиращи действия 

от икономическия оператор са приключени проверките за две от тези играчки. Върху 

опаковките им е наличен на български език изисквания предупредителен текст. За останалите 

21 проверката не е приключила.  

 Играчки от „Обща кампанийна проверка, март 2013“ 

От проверените по време на общата кампания 113 различни играчки за наличие за 

продължили проверките за 28 от тях, като почти от половината от тях без маркировка за 

съответствие. През отчетния период са приключили проверките за три играчки с предприети 

към тях коригиращи действия. Една от проверените играчки е обект на издадена през януари 

2013 г. заповед за спиране на разпространението и изтегляне от пазара. Предприети са 

административнонаказателни действия. 

Проверките на останалите играчки не са приключили. 

 Играчки, издържащи теглото на дете и задвижвани от него 

През шестмесечието са приключени проверките за 19 играчки в резултат на предприети 

действия от отговорните икономически оператори, привели в съответствие инструкциите за 

употреба. В резултат на проверката на тези играчки и във връзка с поставената цел се установи, 

че от общо проверени 359 играчки изискванията за нанесен върху самата играчка 

предупредителен текст, свързан с безопасната им употреба, са спазени при 189. При 170 този 

текст е наличен само върху опаковките им или изобщо не е нанесен. В резултат на 

предоставени документи за произход е установено, че 120 са пуснати на пазара преди 

20.07.2011 г., когато това изискване не е в сила. Към останалите продукти това изискване не се 

прилага, тъй като не са играчки по смисъла на НСИОСИ. 

 Играчки от специализирана кампания за продукти в градове от РОНП, в които 

не са извършвани проверки в предходни периоди 

В резултат на извършена проверка в периода 16-19 април са установени формални и 

видими несъответствия при 32 бр. играчки. Проверките не са приключили. 

 Играчки от „Коледна кампания 2012“ 

 През шестмесечието са приключени проверките на общо 40 играчки, в това число: за 38 

играчки – с предприети коригиращи действия; за 1 модел играчка е предприета принудителна 

административна мярка; 1 модел е изтеглен от пазара и са унищожени 2 бр. Проверките на 5 

играчки продължават, поради забавяне на кореспонденцията с икономическите опаратори.  

 Играчки по жалби и сигнали 

През отчетния период са постъпили 5 бр. сигнали/жалби за 6 бр. играчки. Не е 

потвърдена информацията от сигналите за 3 играчки - 2 от тях (книжка и комплект за 

моделиране) не са открити при проверките, а за третата проведено изпитване установи, че от 
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играчката (кукла) не се отделят части и не се получават достъпни метални телове. 

Жалбоподателите са информирани за резултатите.  

По жалба за играчка лаптоп за това, че играчката не изпълнява основната си функция да 

обучава детето (липсват четири букви от българската азбука) е извършена проверка - играчката 

е с удостоверено съответствие. Жалбата е изпратена на КЗП за разглеждане по компетентност. 

В резултат на проверка по жалба пусната на пазара без упътване за игра на български 

език и без предупредитени текстове „Детска образователна игра” икономическият оператор 

отстрани несъответствията – инструкцията е преведена и към играчката трайно са прикрепени 

предупредителните текстове, съответстващи на изготвените от производителя.  

Работата по жалба за играчка опакована в храна и излъчваща миризма е възпрепятствана 

от липсата на играчката, тъй като това не дава възможност чрез изпитване да се потвърди или 

отхвърли информацията от жалбата. От производителя на хранителния продукт са изискани 

информация и документи за влаганите играчки в партидата, обявена върху опаковката на 

хранителния продукт. Проверката не е приключила. 

В отчетния период са приключени проверките и по два сигнала от края на 2012 г. - в 

резултат на изпитване не е потвърдена информацията за наличие на формамид в играчка „Пъзел 

за под”; предприети са административнонаказателни действия към икономическия оператор, 

пуснал на пазара играчка за „Рисуване с пясък” с неоценено и неудостоверено съответствие. 

 

МАШИНИ 

 Товарозахватни приспособления – сапани 

 От проверените през първо тримесечие 130 бр. сапани, от които 107 с установени 

несъответствия, през отчетния период са приключени проверките за 15 бр. сапани. 

Несъответствията са отстранени – продуктите се придружават от ЕО Декларация за 

съответствие, сертификат от производителя, инструкция експлоатация. За 86 бр. сапани 

проверките не са приключили. 

 Телфери и лебедки  

 Приключени са проверките на 15 лебедки и телфери от проверката започната в края на 

2012 г. За тях са предприети коригиращи действия –представени са ЕО декларации за 

съответствие от производителя, инструкциите за експлоатация съдържат всички необходими 

данни съгласно НСИОСМ. За два модела лебедки, пуснати на пазара без маркировка за 

съответствие СЕ са предприети следните действия: 12 броя от единия модел са върнати от 

дистрибутора на производителя с протокол, а лебедките от другия модел са изнесени в трети 

страни. От приключилата проверка могат да се направи няколко извода: проверените при 

българските производители телфери отговарят на изискванията на НСИОСМ-табелата на 

машините съдържа: име и адрес на производителя, СЕ-маркировка за съответствие, година на 

завършване на производствения процес, технически данни и се придружават от ЕО Декларация 

за съответствие и инструкция за експлоатация. При лебедките се „открои“ липсата на 

информация в инструкцията за експлоатация и на табелата за номинална скорост на вдигане и 

минимална сила на скъсване, диаметър и вид за въжета. 

 Машини за почистване и/или събиране на листа 
През шестмесечието са приключени проверките на машини за почистване и/или 

събиране на листа, започнати в края на 2012 г. Констатираните несъответствия при 13 бр. 

машини са отстранени - машините се придружават от ЕО декларация за съответствие, 

оригинална инструкция за експлоатация и превода й на български език. Машините са с 

означение на гарантираното ниво на звукова мощност.  

В заключение на извършените проверки може да се направи извод, че предлаганите 

машини за почистване и/или събиране на листа са с много висок процент на съответствие – от 

проверени общо 125 различни вида и модели само при 14 са констатирани и то формални 

несъответствия. Този висок процент се дължи на факта, че машините са произведени в страни 

от ЕС – Германия, Чехия, Швеция.  
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 Машини от „Обща кампанийна проверка - март 2013“  

 В продължение на извършените проверките по време на общата кампанийна проверка 

(14.03.2013 г.) за наличие и пълнота на инструкция или указания за употреба, експлоатация и 

монтаж на български език са приключили проверките за 7 бр. машини от общо проверени 26 

различни марки и модели, като несъответствията са отстранени - машините се придружават с 

оригинална инструкция за експлоатация и превода й на български език. Проверките за 19 бр. 

несъответстващи продукти продължават. 

 Машини от специализирана кампания за продукти в градове от РОНП, в които 

не са извършвани проверки в предходни периоди 

 При извършена специализирана проверка през м. април са проверени общо 85 бр. 

машини – ръчни електроинструменти за спазване на изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на машините. За 7 бр. от тях е установено, че се предлагат без ЕО Декларация за 

съответствие и инструкция за експлоатация, издадена от производителя и/или превод на 

оригиналната инструкция. Приключили са проверките за 5 бр. електроинструменти, като 

несъответствията са отстранени - продуктите се придружават с ЕО ДС и инструкция за 

експлоатация. Проверките на 2 бр. продукти продължават при отговорните икономически 

оператори.  

 Машини по жалби и сигнали  

През отчетния период са извършени проверки по две жалби - двигател за мотофреза и С-

кука. Резултатите от проверките не потвърдиха жалбите – продуктите са с оценено и 

удостоверено съответствие.  

През периода приключи документална проверка на 13 модела мотокари по сигнал на ОД 

на МВР, РУ – гр. Карлово. Тя установи, че не за всички модели мотокарите, обект на 

проверката има протоколи от изпитвания, липсват инструкции за експлоатация, не е 

представена документация относно оценката на рисковете. За резултатите е уведомена ОД на 

МВР, РУ – гр. Карлово. 

 

СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 Строителни продукти от „Обща кампанийна проверка - март 2013“ 

В продължение на извършените, по време на общата кампания проверки на 61 вида 

строителни продукти са приключили проверките за 16 бр. продукти от общо 20 с констатирани 

несъответствия. Проверките показват, че продуктите са с оценено и удостоверено съответствие. 

За 4 вида проверките продължават. 

 Глинени покривни керемиди и строителна вар 

 През второ тримесечие са извършени проверки на 356 вида строителни продукти (193 

глинени покривни керемиди и 163 вида строителна вар). За 60 различни продукти проверките 

продължават с изискване на техническото досие. 

 От проверените глинени покривни керемиди 76 вида са с констатирани несъответствия, 

като от тях 9 са без нанесена маркировка за съответствие СЕ, 16 са без ЕО декларация за 

съответствие, а 19 са без инструкция за приложение на български език.  

 От проверената строителна вар при 83 вида са констатирани несъответствия, като от тях 

20 са без нанесена маркировка за съответствие СЕ, 33 са без ЕО декларация за съответствие, а 

15 - без инструкция за приложение на български език.  

 За 18 вида от несъответстващите глинени покривни керемиди и 10 вида от строителна 

вар са предприети коригиращи действия. Приключените проверки на техническото досие за 5 

вида продукти показват, че те са с оценено и удостоверено съответствие. За 55 проверките 

продължават.  

 Към 29 продукти с констатирани несъответствия вече са предприети 

административнонаказателни действия. 

 Строителни продукти по самосезиране, жалби и сигнали 
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 Приключена е проверката на 2 вида уреда на твърдо гориво, внос от Турция и 5 вида 

димоотводи. За констатираните несъответствия са предприети принудителни административни 

мерки и административнонаказателни действия. 

 През отчетния период е приключена проверката по сигнал за гаражни врати. Сигналът 

не се потвърди. 

 Приключена е проверката по две жалби за котел на твърдо гориво и бетон контакт. 

Проверката показа, че продуктите са извън компетенцията на ДАМТН. 
 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 Лични предпазни средства от „Обща кампанийна проверка - март 2013“ 

От проверените, по време на общата кампания 44 бр. различни лични предпазни 

средства са продължени проверките на 18 продукти. През отчетния период са приключили са 

приключили проверките за 5 модела ЛПС с предприемане на коригиращи действия от 

отговорните икономически оператори. Продължават проверките за 13 бр. продукти. 

 Антифони, поставяни на ушите 

 Приключени са проверките за 56 вида антифони, извършени през месец ноември 2012 г. 

В това число е установено, че за: 3 вида антифони са в обхвата на Директива 93/42/СЕЕ за 

медицинските устройства; 45 вида антифони са предприети коригиращи действия от 

икономическите оператори, като са снабдени с инструкция за употреба на български език, 

съответстваща по обем и съдържание на тази на производителя; 8 вида антифони 

икономическите оператори са предприели изтегляне от пазара и унищожаването на 80 бр. от 

тях. За останалите антифони проверките не са приключили. 

 Ретроотражателни аксесоари 

 Приключени са проверките за 6 вида ретроотражателни аксесоари, за които в края на 

2012 г. е извършено проучване на пазара. Икономическите оператори са информирали 

европейските производители за допуснати пропуски в инструкцията за употреба. 

 За 1 вид ретроотражателен аксесоар без маркировка за съответствие икономическият 

оператор е изтеглил наличните количества и предлага унищожаването им. 

 Лични предпазни средства по самосезиране 

 Приключена е проверка по самосезиране за 1 вид работни обувки без маркировка за 

съответствие и без инструкцията за безопасно използване на български език. Към 

икономическия оператор са предприети административно наказателни действия. Предстои 

предприемане на принудителна административна мярка към продукта.  

 

 РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА 

(РКДУ) 

 РКДУ от „Обща кампанийна проверка - март 2013“  
От проверените, по време на общата кампания 22 радиосъоръжения и КДУ са 

продължени проверките на 7 с установени несъответстия - инструкция на български език не 

придружава продукта или инструкцията на български език е непълна спрямо информацията за 

потребителя, предоставена от производителя. Продължени са проверките за 4 бр. продукти, 

като през отчетния период са приключили проверките за два от тях - несъответствията са 

отстранени от икономическите оператори. За останалите два продукта проверките не са 

приключили. 

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

5GHz, безжични компютърни микрофони и слушалки 

През април беше извършена проверка на следните групи радиосъоръжения: компоненти 

на безжичните мрежи - USB адаптери за 2.4GHz и WLAN за 5GHz, и безжични компютърни 

микрофони и слушалки. Бяха проверени общо 180 радиосъоръжения, от тях 116 USB адаптера 

за 2.4GHz, 38 устройства WLAN за 5GHz и 26 безжични компютърни микрофони и слушалки. 

Установени са формални несъответствия за 75 радиосъоръжения (56 USB адаптера, 11 WLAN и 

8 микрофони и слушалки). От тях: с несъответствия в обозначенията върху устройствата са 5 

радиосъоръжения, с несъответствия в придружаващата декларация за съответствие са 35 
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радиосъоръжения, 9 радиосъоръжения не са придружени от декларация за съответствие, за 26 

радиосъоръжения са установени несъответствия и непълноти в информацията за потребителя на 

български език, 16 радиосъоръжения не са придружени от инструкция на български език. 

След обобщаване на резултатите от проверките в търговската мрежа и отчитане на 

повтарящи се продукти броят на проверените радиосъоръжения от различни марки и модели се 

редуцира до 145 (89 USB адаптера, 34 WLAN и 22 микрофони и слушалки). 

За 62 радиосъоръжения проверките са продължени при отговорните икономически 

оператори. За три от тях проверката е приключила като: за едно радиосъоръжение отговорният 

икономически оператор е отстранил несъответствията по отношение на инструкцията; за две 

радиосъоръжения след преглед на предоставените документи се установява, че съответстват на 

изискванията. Проверките продължават за 59 радиосъоръжения. 

 РКДУ по жалби и сигнали  

През отчетния период са извършени проверки по 4 сигнали и жалби за РКДУ. 

Две жалби за мобилни телефони – случаите са извън правомощията на ДАМТН, тъй като 

касаят функционални и софтуерни проблеми, които не са свързани със съответствието на 

съществените изисквания.  

При извършена проверка след сезиране от страна на КРС за предлагане в сайтове за 

електронна търговия на неотговарящо на изискванията безжично устройство за наблюдение на 

бебета, е установено, че към момента устройството не се предлага за продажба както в 

сайтовете, така и в търговската мрежа. 

При проверка на асансьор от страна на служители на ИДТН е установен проблем при 

функционирането на монтирана в асансьор GSM система за аварийна комуникация и 

мониторинг на асансьори. Предприета е проверка на радиосъоръжението. 

 

 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 Пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 

През отчетния период са приключени проверките, продължени от 2012 г., на 194 вида 

пиротехнически изделия, като: 164 вида продукти са съответстващи, за 11 продукта са 

предприети коригиращи действия и към 19 продукти с констатирани несъответствия са 

предприети съответните принудителни мерки и административнонаказателни действия. 

 Съвместна проверка на пиротехнически изделия със СДВР 

 През шестмесечието е извършена съвместна проверка на територията на РОНП София 

със служители на СДВР на 12 вида пиротехнически изделия. Продуктите са съответстващи. 

 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ 

 През шестмесечието са извършени съвместни проверки със служители на СДВР на 17 

вида взривни вещества за граждански цели. Проверките са извършени на територията на РОНП 

Ловеч, РОНП София и РОНП Велико Търново. Продуктите са съответстващи. 

 

ПРОДУКТИ В ОБХВАТА НА МЕРКИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 

2009/125/ЕС 

 Битови перални машини  

През шестмесечието е извършена проверка на битови перални машини по отношение на 

изискванията за екопроектиране на Регламент 1015/2010 и Регламент 1275/2008. Проверени са 

586 бр. перални от 35 марки. 

Проверката е приключила за 481 бр. перални, от които за 389 бр. е установено, че 

съответстват на изискванията. 11 бр. перални машини са с установени несъответствия, за които 

са предприети следните коригиращи действия: 6 бр. перални с предприети коригиращи 

действия към инструкцията за употреба, за 2 бр. перални са предоставени доказателства за 

оценено съответствие и са предприети действия за нанасяне на маркировка СЕ от 

упълномощения представител, за 3 бр. перални е издадена заповед за временно спиране на 

разпространението до оценяване на съответствието.  

Проверката за 51 бр. перални машини продължава.  
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 Настолни компютри, преносими компютри и монитори 
През шестмесечието приключи проверката на настолни компютри, преносими компютри 

и монитори за изпълнение на изискванията на Регламент 1275/2008. Проверени бяха общо 259 

продукти, в това число: 43 настолни компютри, 128 преносими компютри и 88 монитори. В 

резултат на проверката е установено, че 98 % от продуктите съответстват на изискванията на 

Регламент 1275/2008.  

 

Действия по нотификации 
През шестмесечието на 2013 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 375 бр. 

продукти и нотификации за 3 продукта, които не са от компетенциите на ДАМТН.  

  

  
 

През шестмесечието са приключили проверките, предприети са действия към продуктите 

и икономическите оператори, подготвени са и са изпратени към контактната точка 2 бр. 

реакции по нотификации от система RAPEX. Изпратени са 3 бр. нотификации: 

1. Играчки – дрънкалки - № 0435/13. 

2. Пиротехнически изделия – № А12/0774/13  

3. Пиротехнически изделия –  № А12/0776/13 

Открита е играчка, идентична на нотификацирана в система RAPEX с номер 1324/11. 

При опит да бъде закупен образец, за да се потвърди чрез изпитване наличието на обявения в 

нотификацията риск, играчката не е открита в търговския обект. Проверката продължава с 

установяване на отговорния ИО. 

 

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 
През шестмесечието на 2013 г. са получени общо 96 уведомления за 617  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: 420 вида продукти съответстват на 

изискванията –„Допускане за свободно обращение“; 97 вида продукти не съответстват на 

изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“; 100 вида 

продукти са извън компетенциите на ДАМТН. 
При проверките на продуктите в митническите складове, най-често констатирани 

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

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

Бургас и РО НП София. 

Преобладават проверките на играчки – 172 бр., електросъоръжения – 150 бр., строителни 

продукти – 66 бр., газови уреди – 66 бр. и ЛПС – 49 бр. Констатирани са несъответствия с 

нормативните изисквания и не са допуснати за свободно обращение различни модели от: 

електросъоръжения - 568916 бр., играчки – 30793 бр., съоръжения под налягане - 60 бр., лични 

предпазни средства - 2600 бр., строителни продукти - 300 бр., машини - 2 бр., газови уреди - 

1600 бр. и пиротехнически изделия - 20 бр. 
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Участие в международни проекти и кампании 
 кампания за импулсни захранвания за преносими компютри и подобна 

апаратура, предлагани самостоятелно 

 През отчетния период приключи работата по организираната от АDCO ЕМС през 2012 г. 

5-та съвместна трансгранична EMC кампания за надзор на пазара за импулсни захранвания за 

преносими компютри и подобна апаратура, предлагани самостоятелно. Приключени са 

проверките за 8 устройства като са отстранени несъответствията по отношение инструкцията за 

употреба чрез коригиращи действия, което е потвърдено от извършените контролни проверки. 

Резултатите от изпитванията на избраните на квази-случаен принцип 5 импулсни захранващи 

блока показа, че 2 устройства са с отклонения от установените норми. За тях за предприети 

принудителни административни мерки. Извършената документална проверка на 5-те 

устройства установи, че 4 от тях са с оценено и удостоверено съответствие. Резултатите от 

изпитванията и от проверките на административното и техническото съответствие са изпратени 

на ръководителя на проекта в ADCO EMC за обобщаване и анализ. 

 проект “Joint Action 2011 on Fireworks” на PROSAFE 

 В изпълнение на проекта са проверени техническите досиета на закупените проби от 8 

вида фойерверки, категория 1, 2 и 3. Прегледът на техническите досиета показа, че продуктите 

са с оценено и удостоверено съответствие. Приключено е изпитването на 8 проби. Резултатите 

от получените протоколи показват, че два от продуктите не отговарят на съществените 

изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на пиротехническите изделия. За тези продукти са издадени заповеди за забрана 

разпространението им и са нотифицирани в системата за бърз обмен на информация RAPEX за 

опасни продукти. Информация за всичките 8 продукта, предмет на проекта е качена и в ICSMS 

системата. 

 проект „Joint Action 2011-Battery chargers“ на PROSAFE 
Определени и са закупени за изпитване по два образеца от 7 модела захранващи и от 1 

модел зарядни устройства, които ще бъдат изпитани в лаборатория, определена от страните – 

участнички в проекта. Изпратени са форми на английски език „чек-лист“ за общо 31 бр. 

захранващи и зарядни устройства. 

 

Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 
В резултат на дейността по надзор на пазара през шестмесечието на 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 шестмесечието са взети 13 образци за изпитване (11 бр. електрически 

съоръжения, 1 бр. играчка, 1 бр. строителен продукт). Приключили са изпитванията на 18 бр. 

продукти (6 бр. електрически съоръжения, 4 бр. играчки, 8 бр. пиротехнически изделия), като 

при 4 бр несъответствията се потвърдиха (2 бр. електрически съоръжения, и 2 бр. 

пиротехнически изделия), а при 14 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (4 бр. 

електрически съоръжения, 6 бр. пиротехнически изделия и 4 бр. играчки). 

Издадени са 7 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от разпространение и 

изтегляне от пазара на 7 вида продукти, в това число (2 играчки, 1 ел. съоръжение, 2 

пиротехнически изделия, 2 електрически съоръжения по отношение изискванията за 

електромагнитна съвместимост). 

Издадени са 11 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от разпространение и 

изтегляне от пазара на 12 вида продукти - играчки. 

Издадени са 20 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на 20 вида 

продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 

изискванията за безопасност, в това число (3 играчки, 8 ел. съоръжения, 3 вида ЛПС, 2 

строителни продукта, 3 фойерверки, 1 пералня).  
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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 от икономическите са изтеглени и унищожени 23 вида играчки с общо количество 4503 

бр. 

Изготвена е и изпратена към контактната точка на RAPEX три нотификация за 3 

играчки и 2 фойерверка. 

Подадена е и е публикувана информация на интернет страницата на ДАМТН за 10 вида 

продукти (9 играчки и 1 ел. съоръжение). 
 

През шестмесечието са съставени 186 акта за установяване на административни 

нарушения - 138 на търговци, 28 на физически лица и 20 на вносители и производители. 

Издадени са 96 наказателни постановления - 59 на търговци, 26 на физически лица и 11 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 първо шестмесечие на 2013 г. са извършени и следните дейности, свързани с 

надзора на пазара: 

 Изготвени са 6 становища до НАП относно пускане или разпространяване на 

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

продукти; 
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 Изготвени са 48 бр. становища и отговори на запитвания по прилагане на 

нормативната база, в това число за: строителни продукти - 10 бр.; електрически съоръжения – 

11; играчки –4 бр.; машини – 8 бр.; радиосъжения и крайни далекосъобщителни устройства – 8 

бр.; електромагнитна съвместимост – 1 бр.; транспортируемо оборудване под налягане – 1 бр.; 

лични предпазни средства – 4 бр и 1 бр. общо запитване; 

 Изготвени са 3 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, АТЕХ, пиротехнически изделия, строителни продукти, ЕМС, екодизайн, 

машини, играчки); 

 Участие в 3 заседания по проект на ЕК „Съвместни действия 2011“, организиран от 

PROSAFE, за фойерверки и зарядни устройства; 

 Участие на експерт в работна среща с фирми от браншова асоциация играчки (БАДИ-

България); 

 Участие на служител в съгласувателни процедури по изменение на Закона за устройство 

на територията и ЗТИП; 

 Участие на служител в междуведомствена работна група във връзка с транспонирането 

на Директива 2012/19/ЕО и разработване на проект на нова Наредба за излязлото от употреба 

електрическо и електронн оборудване; 

 Изготвен проект за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на надзор 

на пазара; 

 Попълнени 5 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; 

 Изготвяне на становища, възложени от МИЕТ - по рамкови позиции по: пакета 

директиви за уеднаквяване на новата законова рамка на Общността; проекта за изменение на 

Blue Guide, проекта за изменение на директива „плавателни съдове за отдих“, проект за 

изменение на Директива 2007/23 за пиротехнически изделия, по процедурата за оценка на 

риска; по проект за регламент за надзор на пазара, становище  по предоставени документи за 

разглеждане в РГ към ЕК относно вътрешен пазар за продукти (ICSMS); 

 Изготвен доклад до МОСВ за изпълнение на задълженията на ДАМТН през 2012 г., 

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

оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване. 

 Участие на експерти в работни групи по изготвяне на процедури от СУД 

 

Изводи 
От осъществената през първото шестмесечие на 2013 г. 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“ вносът на 

пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 с неудостоверено съответствие е преустановен, а 

общо 6042891 бр. различни марки и модели продукти, за които са установени нарушения на 

ЗТИП не са допуснати за свободно обращение;  

 в резултат на проведена специализирана кампанийна проверка в градове, в които не са 

извършвани проверки в предходни периоди е установено, че там е намалял броят на 

несъответстващи продукти, предлагани в търговските обекти, но трябва да се вземе предвид и 

факта, че в условията на криза в тези градове значително е намалял, както разнообразието от 

стоки, така и тяхното търсене. 
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 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; 

 продуктовите групи или икономическите оператори, към които поради възникналите 

пречки не са предприети ефективни действия по надзор на пазара, са основание за искане за 

осъществяване на засилен митнически контрол от А „Митници“ и залагането им в годишния 

план за следващ период; 

 при проверките значителен брой от продуктите носят така наречените „административни 

несъответствия”, за които законодателството не предвижда административнонаказателни 

мерки; 

 несъответствия в терминологията, използвана в приложимото към дейността на ГД 

„Надзор на пазара“ законодателство (напр. предлага – предоставя на пазара в НСИОСИ и 

ЗТИП, определението за производител в ЗТИП и Регламент 765/2008) затруднява налагането 

на административнонаказателни мерки и ефективно прилагане на законодателството 

 липсата на административнонаказателна разпоредба в ЗТИП за неспазване от 

икономическите оператори на изискванията за съхраняване на техническата документация и 

декларацията за съответствие свързани с изискванията за екодизайн и предоставянето им на 

органите по надзор на пазара, затруднява налагането на административнонаказателни мерки и 

ефективно прилагане на законодателството по отношение на изискванията за екодизайн; 

 

 


