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О Т Ч Е Т 
за дейността  

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

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

изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара от годишния план; осъществяване 
на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани; действия по нотификации, 
постъпили чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX; нотификации, подадени от 
ЕК; съвместни проверки с други контролни органи; проверки по уведомления от А 
„Митница”; както и със сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в 
областта на надзора на пазара. 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през деветмесечието на 2011 г. са 
в обхвата на: 

 наредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за използване в 
определени граници на напрежението; играчки; строителни продукти; газови уреди; 
машини, вкл. машини работещи на открито по отношение на шума; лични предпазни 
средства; съоръжения под налягане; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 
устройства; плавателни съдове за отдих; транспортируеми съоръжения под налягане; 
пиротехнически средства и взривни вещества за граждански цели; 

 мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по отношение 
изискванията за екологично проектиране към компактни луминесцентни лампи, свързани 
с енергопотреблението. 

 Извършени са планови и извънпланови проверки и наблюдение общо върху 6866 
различни като вид, марка или модел продукти на територията на цялата страна. 
Констатирани са несъответствия при 2305 продукти, в това число при 668 продукти 
открити през трето тримесечие. От откритите през трето тримесечие несъответстващи 
продукти за 315 продукти проверките продължават през следващото тримесечие. 

От проверените през деветмесечието съответстващи са 4561 продукти. Към 
съответстващите продукти са отнесени и 349 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 1169 продукти, започнали в предходен 
период. От тях 443 продукти са несъответстващи. 

Разпределение по наредби на проверените и наблюдавани по УГП през деветмесечието 
на 2011 г. продукти 
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Съотношение между общия брой наблюдавани и проверени продукти през 
деветмесечието 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 
деветмесечието на 2011 г. 
 

 
 
Съотношение между броя на проверените продукти при плановите и тези при 
извънплановите проверки през деветмесечието на 2011г. 
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Разпределение на проверените продукти по регионални отдели 
 

 
 
Разпределение на несъответстващите продукти по регионални отдели 
 

 
 
Разпределение по регионални отдели на откритите по тримесечия несъответстващи 
продукти, приключили през съответното тримесечие* 
 

 
 

*Продуктите са отчетени като съответстващи към всяко от тримесечията  
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Съотношение между броя продукти, чиито проверки са започнали от предходен период 
и са приключили в настоящия отчетен период и броя на продуктите с не отстранени 
несъответствия 
 

 
 

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

през деветмесечието на 2011 г. са осъществени планови проверки на общо 4336 бр. 
продукти. 

 
Електрически скари и грилове 

Извършена е тематична проверка на битови електрически уреди – скари и грилове от 
всички регионални отдели. Проверката е приключена и резултатите са отчетени през І-во 
шестмесечие на 2011 г. 

 
Електрически одеяла и възглавници 

През шестмесечието е извършена тематична проверка на битови електрически уреди - 
одеяла и възглавници на територията на всички регионални отдели. Резултатите са отчетени 
през І-во шестмесечие на 2011 г. 

През трето тримесечие при извършена проверка за изпълнение на издадена заповед по 
чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП са открити 10 бр. одеяла, обект на заповедта. Към производителя са 
предприети административно-наказателни действия. 
 
Светлинни гирлянди 

През шестмесечието са приключени и са отчетени резултатите на продължените от 
2010 г. проверки на светлинни гирлянди. 
 
Малки електрически уреди 

През второ тримесечие е извършена проверка на малки електрически уреди – 
самобръсначки, машинки за подстригване и епилатори. През трето тримесечие са 
приключени продължените проверки на 14 марки и модели несъответстващи уреди, като са 
предприети коригиращи мерки от икономическите оператори (ИО), свързани с инструкциите 
за употреба. За един несъответстващ продукт проверката не продължава, поради не открит 
ИО. 

Проверката в търговските обекти установи, че делът на уредите с несъответствия е 
малък. В резултат на проверката предлаганите на пазара малки електрически уреди са с 
отстранени несъответствия. 
 
Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX нотификации 

През трето тримесечие на 2011 г. са приключени тематични проверки от предходен 
период на 43 играчки от 14 категории. В резултат на приключените проверки е установено, 
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че голяма част от ИО отстраняват първоначално констатираните несъответствия на 
играчките, като ги привеждат в съответствие. 

През трето тримесечие на 2011 г. на територията на страната са проверени 53 
различни марки и модели играчки от 15 категории със същото естество на риск, посочени в 
RAPEX нотификации. От тях за 39 играчки проверката е приключена чрез предприемане на 
коригиращи действия, изтегляне от пазара на опасните продукти, тяхното унищожаване или 
преработване за отстраняване на несъответствията. За 14 играчки проверката не е 
приключена. 

Често несъответствията са свързани с неправилно обявено възрастово предназначение 
на играчките. При проверките са установени продукти с видими несъответствия в 
категориите играчки, развиващи сръчност и умения; задействани с уста - свирки с много 
малък размер; съдържащи огледало изработено от стъкло; предназначени да се дърпат от 
дете със шнур; издържащи теглото на дете – тротинетки; изстрелващи предмети – комплекти 
със стрели; дрънкалки; меки пълнени играчки; музикални играчки и др. Проверките на 
категория играчки, предназначени за деца под 36 месеца показват, че голяма част от 
играчките не съответстват на изискванията за форма и размер и те съдържат малки части, 
които лесно се отделят от тях. Голяма част от проверените несъответстващи играчки са с 
батерии. При тях е установено наличие на достъпни за потребителя батерии и проводници, 
както и липса на инструкции за употреба на електрически играчки, които съдържат 
задължителните предупредителни текстове за безопасната им употреба. 
 
Играчки, предназначени за деца под 36 месеца – книги с игрова функция 

През второто тримесечие е проведена специализирана проверка на играчки – книжки, 
предназначени за деца под 36 месеца. 

През трето тримесечие в резултат на предприети действия от две издателства са 
изтеглени 54 книжки за привеждането им в съответствие с изискванията на ЗТИП и 
НСИОСИ. 

Приключени са проверките при 16 ИОи с нанасяне на адрес на издателството. 
Проверката при един ИО не продължава поради прекратена дейност и заличаването 

му от търговския регистър. 
Проверките на книжки с несъответствия, пуснати на пазара от 6 издателства 

продължават. 
 
Водни играчки и люлки за домашна употреба 

В резултат на проведената през трето тримесечие специализирана кампания са 
проверени общо 254 играчки, в това число 59 люлки за домашна употреба и 195 играчки за 
игра над водата (103 пояси и 92 - с други форми). От проверените общо 254 продукти (от 
трите вида играчки) без маркировка за съответствие са 9 продукти. 

Цел на кампанията е както проверка за наличие на инструкция на български език, 
съответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя, така и проверка за 
наличие на предупреждения и задължителна информация, свързани с безопасната употреба. 

Люлките за домашна употреба са били обект на две общи кампании, проведени през 
2005 г. и 2010 г. Въпреки този факт, както тогава, така и сега е установено, че от проверените 
59 люлки, 21 са придружени от инструкция за употреба (ИУ), в които липсват: задължителни 
текстове, свързани с вида и мястото на употреба; информация за монтаж на люлката; 
информация за вида на повърхността, над която се монтира, както и несъответствие по обем 
и съдържание на ИУ, изготвена на български език спрямо тази на производителя. За тези 
констатации са уведомени ИО не е съобразено, пуснали люлките на пазара и са приканени, в 
предварително определен срок, да предприемат действия по привеждане в съответствие на 
ИУ. Към насоящия момент в резултат на предприети от ИО действия са приключени 
проверките при 19 от случаите с установени несъответствия. Продължават проверките при 
вносител на две от люлките с несъответствия.  
 При водните играчки е установено неизпълнение на изискването предупредителният 
текст, свързан с безопасната употреба, да е наличен на български език, както върху 
играчката, така и върху опаковката й. Не е изпълнено и изискването по отношение на 
височина на буквите, с които е отпечатан този текст. От проверените 195 играчки за игра над 
водата при 34 текстът е наличен само върху стикер, поставен от вносителя върху опаковката. 
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Предприетите последващи действия по тази кампания ще продължат и в следващото 
тримесечие поради затруднения с проследимостта. 
 
Машини за почистване на сняг - снегорини 
 През първо тримесечие е извършена тематична проверка на машини за почистване на 
сняг – снегорини („дворни снегорини”) на територията на три РОНП на ГДНП. Резултатите 
от приключената проверка са отчетени през І-вото шестмесечие на 2011 г. 
 

Строителни машини – бетонобъркачки /мобилни/ 
 През първо шестмесечие е извършена тематична проверка на строителни машини – 
бетонобъркачки /мобилни/ по отношение на шума, излъчван от тях. Освен по отношение на 
изпълнение на тези изисквания машините са проверени и по отношение на изискванията към 
тях, определени в НСИОСМ. Проверката е приключена и резултатите са отчетени през І-вото 
шестмесечие на 2011 г. 
 
Kрикове (механични и хидравлични) 

През първо тримесечие на 2011 г. са приключени проверките на подвижни или 
преносими крикове (механични и хидравлични) проверени през IV тримесечие на 2010г. и 
резултатите са отчетени. 

 
Ръчни електроинструменти 
 През първо тримесечие са приключени проверките на 35 различни марки и модели 
ръчни електроинструменти (16 бормашини и 19 ъглошлайфи), за които са констатирани 
несъответствия при проведената през IV-то тримесечие на 2010 г. специализираната кампания 
на машини и резултатите са отчетени. 

 
Мотокултиватори и мотофрези  

През трето тримесечие са приключени всички продължени от второ тримесечие 
проверки на мотокултиватори и мотофрези. Проведени са срещи с български производители 
на мотофрези в резултат, на които констатираните несъответствия са отстранени. ИО са 
предприели мерки по отстраняване на несъответствията, предимно свързани с обозначаване 
гарантираното ниво на звукова мощност. 

В резултат на проверката предлаганите на пазара мотокултиватори и мотофрези 
отговарят на приложимите съществени изисквания. 
 
Строителни продукти – врати и прозорци, гаражни врати 

През второ и трето тримесечие са извършени тематични проверки на общо 365 
строителни продукти (врати и прозорци и гаражни врати). От тях с констатирани 
несъответствия са 243 продукти. 

 
 

                       
  

Без нанесена маркировка СЕ са 158 различни модели врати, прозорци и гаражни 
врати, без ЕО декларация за съответствие – 183, без ИУ – 132 и без обозначено ЛППП – 35. 
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Към несъответстващите продукти от ИО са предприети действия за отстраняване на 
несъответствията или са изтеглени пуснатите на пазара продукти. Констатираните при 
проверките несъответствия при предлаганите врати, прозорци и гаражни врати, основно са в 
ЕО декларацията за съответствие - липса на информацията, съпровождаща СЕ маркировката; 
непълнота в придружаващите  инструкция за монтаж и експлоатация, съгласно изискванията 
на хармонизираните стандарти. Тези несъответствие най-често се срещат при продуктите с 
произход Китай и Турция. При последващите проверки е установено, че констатираните 
несъответствия са отстранени. Сключени са 10 споразумения след изслушване на ИО за 16 
различни продукти. За 43 строителни продукти (врати и прозорци и гаражни врати) 
проверките продължават с изискване на техническото досие. 
 
Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки 

През първо тримесечие на 2011 г. са приключени и са отчетени резултатите на 
продължените от 2010 г. проверки на каски за колоездачи и потребители на скейтборд и 
ролкови кънки. 
 
Защитни каски за промишлеността 
 През трето тримесечие на 2011 г. са проверени общо 144 различни видове защитни 
каски за промишлеността, в 94 търговски обекта на територията на всички РО НП. От тях 25 
са съответстващи и 119 – с констатирани несъответствия в момента на проверката, както 
следва: без маркировка СЕ върху продукта - 8; с маркировка СЕ върху продукта, 
несъответстваща с изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие 2; без ИУ на 
български език - 16; с непълна ИУ на български език - 34; без маркировка за идентификация - 
5; с непълна маркировка за идентификация - 89; с изтекъл срок на годност - 7. Проверките 
продължават. 
 
Пожарогасители 

През първо шестмесечие е извършена тематична проверка на пожарогасители за СО2, 
която е приключена и е отчетена. 

 
Тенджери под налягане 
 През второ тримесечие е извършена тематична проверка на тенджери под налягане. 
Резултатите от приключената проверка са отчетени през І-вото шестмесечие на 2011 г. 

 
Газови уреди за работа на открито 
 В резултат на анализ на приключената през първо шестмесечие тематична проверка на 
газови уреди за работа на открито - фритюрници, грилове (дюнери ) и скари е направено и 
одобрено предложение за отпадането им от годишния план за ІV-то тримесечие на 2011 г.  
 
Газови уреди – печки, котли и бойлери 

През трето тримесечие са извършени тематични проверки на продукти от групата на 
газовите уреди – газови печки и газови котли и бойлери. Проверките са насочени предимно 
към производители и към продукти от трети страни. Проверени са 169 продукта, от които 56 
с констатирани несъответствия. За 12 вида продукти проверката продължава. При бойлерите 
и котлите са установени по-голям брой несъответствия. Газовите уреди се предлагат на 
пазара най-често без инструкция за ползване и поддържане и без да е посочена годината на 
поставяне на маркировката за съответствие. След проверките и разменената кореспонденция 
производителите и вносителите предприемат действия за отстраняване на несъответствията. 
 
Радиосъоръжения с малък обсег на действие – безжични мишки и клавиатури 

През второто тримесечие е проведена специализирана проверка на безжични мишки и 
клавиатури по отношение изискванията на ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 
(НСИОСРКДУ). За 62 несъответстващи безжични мишки и клавиатури (в т.ч. комплекти), 
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проверките са приключени през трето тримесечие с отстраняване на констатираните 
несъответствия от ИО. 

Ефективността от извършената специализирана проверка е, че всички ИО са реагирали 
бързо и адекватно за отстраняването на несъответствията. При извършените последващи 
проверки в търговските обекти е констатирано, че безжичните мишки и клавиатури, за които са 
констатирани несъответствия и нарушения на законодателството, се предлагат съгласно 
изискванията на ЗТИП, и приложимите Наредби. 
 
Плавателни съдове за индивидуално използване – джетове 

През трето тримесечие са приключени проверките от предходен период на 2 продукта. 
Предприети са коригиращи действия от ИО и несъответствията са отстранени. 

Приключилата проверка на джетове установи, че българския пазар на тези продукти е 
ограничен и тяхното разпространение е предимно в специализирани магазини, чрез поръчка 
по каталог в специализиран магазин или Интернет сайта на ИО. 
 
Продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС 

 компактни луминесцентни лампи 
В резултат от направения анализ на извършеното през първо тримесечие наблюдение 

на компактни луминесцентни лампи, засиления медиен интерес към продукти, свързани с 
енергопотреблението и постъпили жалби от потребители са закупени и дадени за изпитване 
партиди от 3 марки компактни луминесцентни лампи. 

 домашни хладилни уреди 
През месец август 2011 г. е извършено наблюдение на домашни хладилни уреди на 

територията на цялата страна. Проверени са 582 хладилници от различни марки и модели. 
Анализът на мерките по прилагане на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с 
енергопотреблението е направен за 398 хладилници от 48 марки, след  изключване на 
повтарящи се продукти. Изключени са и  21 хладилници без маркировка СЕ, за които не е 
приложим Регламент 643/2009. При извършеното наблюдение е установено, че общите 
изисквания за информацията в брошурата с упътване от производителя са изпълнени за 50 % 
от проверените продукти. Специфичните изисквания за екопроектиране по отношение на 
индекса на енергийна ефективност за хладилници от клас А са изпълнени за 383 хладилници 
(96%).  
Една година след влизане в сила на  Регламент 643/2009, картината на българския пазар 
показва, че 73% (290 хладилници) от проверените хладилници отговарят на изискванията за 
екопроектиране на домашни хладилни уреди. 

Предприети са действия за отстраняване на несъответствията. Във връзка с не 
нанесена маркировка за съответствие СЕ върху една марка хладилници, е проведена среща с 
с упълномощен представител на производителя за отстраняване на несъответствието.  
 
Бутилки за апарати за изкуствено дишане 

За бутилките, произведени в САЩ, за които проверката продължи в трето тримесечие, 
е установено, че са пуснати на европейския пазар от вносител от Германия. На търговеца, 
предлагащ продуктите на българския пазар е съставен е АУАН. Връчено е наказателното 
постановление. Продуктите са бракувани и не се предлагат на пазара. 

За бутилките, произведени в Китай, от вносителя е изискано е техническо досие. 
Проверката продължава. 

 
Обща кампанийна проверка 
 По продължените от предходен период проверки е извършено следното. 
 За 2 строителни продукти и 2 вида газови уреди проверките са приключени с 
коригиращи действия. За един строителен продукт проверката е приключена след изпълнени 
ангажименти от производителя, свързани с оценяване на съответствието. За един строителен 
продукт поетите ангажименти от производителя трябва да бъдат изпълнени до ноември тази 
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година. Приключени са проверките и на 15 вида лични предпазни средства, от които: 2 вида 
са снабдени с ИУ на български език; 10 вида са снабдени с коригирана ИУ на български 
език; 1 вид продукт е изтеглен и не се предлага; 1 вид продукт е изчерпан и не се предлага и 
1 вид продукт е изтеглен и унищожен. За 3 модела играчки проверките са приключени с 
изтегляне и унищожаване от вносителя и са предприети административно наказателни 
действия. За 1 играчка проверката продължава. 
 
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

През деветмесечието на 2011 г. са извършени извънпланови проверки на 2530 бр. 
продукти - по сигнали и жалби от граждани и ведомства; по получени RAPEX нотификации, 
по сигнали от RAPEX екипа на ЕК; съвместни проверки по искане на други контролни 
органи, проверки по уведомления от А „Митница”, проверки в резултат на самосезиране и 
др. 
 
По сигнали и жалби на граждани и ведомства 
 През деветмесечието на 2011 г. инспекторите от ГД „Надзор на пазара” са извършили 
проверки по постъпилите в ДАМТН 66 жалби и сигнали, в това число по 13 бр. сигнали – 
съвместни проверки с други ведомства. При 3 бр. сигнали, проверките показаха, че те са 
извън компетенциите на ДАМТН. 
 Значителна част от жалбите касаят гаранционни претенции на гражданите, сервизното 
обслужване или неудовлетворени направени рекламации, които са извън компетенциите на 
ДАМТН, но са повод за извършване на проверки по отношение изискванията за безопасност 
към продуктите обект на жалбите. 
 Има постъпили жалби за електрически съоръжения, играчки, строителни продукти, 
лични предпазни средства, машини, газови уреди и др. 
 Получени са 17 бр. сигнали и жалби за различни електрически съоръжения, от 
които 1 бр. през трето тримесечие. 
 Повечето от сигналите са за продукти без ИУ и/или нанесени технически 
характеристики. Проверките по жалбите показват, че продуктите отговарят на съществените 
изисквания за безопасност. 
 Изпитани са образци от един модел компактни луминисцентни лампи за 
идентификация състава на уплътняващия материал в цокъла на луминесцентната лампа. 
Изпитването установи, че продуктът съответства, т.е. в предоставения за анализ образец се 
откриват изомери на фенол в много ниска концентрация и не може да се очаква вредно 
въздействие върху потребителите. 
 Взети са образци от многогнездови удължители, посочени в подадена жалба и са 
изпратени в лаборатория за изпитване. 
 Проверките по 2 жалби (телевизионен приемник и многогнездови удължители) 
продължават. 
 
 През деветмесечието са постъпили 10 бр. сигнали/жалби за играчки от които 1 бр. 
през трето тримесечие. 
 В резултат на постъпилата жалба за инцидент с дете, породен от попаднала в окото 
му течност от играчка, напълнена с течност е закупен и изпитан образец от играчката. 
Резултатът от проведеното микробиологично изследване не потвърди възможността 
течността, съдържаща се в играчката да е причина за инфекцията. 
 В резултат на продължена от второ тримесечие проверка за играчка - тротинетка се 
установи, че обект на жалбата е функционална характеристика на играчката, която не е 
относима към безопасната й употреба, поради което е извън компетенциите на ДАМТН. В 
последното тримесечие е приключена и проверка от предходното за триколка, при която не 
се потвърди информацията от жалбата за наличие на „замърсени части и детайли с ръжда”, 
каквито са налични при закупената. 
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През деветмесечието са постъпили 7 бр. сигнали за строителни продукти, от които 2 
бр. през трето тримесечие. При първия сигнал за димоотводи на пазара със съмнение за 
неоценено съответствие проверката потвърди сигнала. Проверката не е приключена. При 
втория продукт за бетонни керемиди, които се ронят е извършена проверка и е взета проба за 
изпитване. Проверката не е приключена. 

 
През третото тримесечие е постъпил 2 бр. сигнали за съоръжения под налягане - 

тенджера под налягане и бързоварна тенджера. Предоставените от ИО изпитвателни 
протоколи и документи, придружаващи продуктите, е установено, че същите са с 
удостоверено съответствие. Проверките са приключени. 

 
Постъпили са 4 бр. сигнали за машини, от които 1 бр. през трето тримесечие за 

ъглошлайф. Проверките за 3 бр. сигнали са отчетени в първо шестмесечие. Проверката на 
ъглошлайфа продължава с изискване на документи за установяване на икономическия 
оператор пуснал го на пазара. 

 
 Постъпили са 2 бр. сигнали за крайни далекосъобщителни устройства - мобилни 
апарати, от които 1 бр. през трето тримесечие. При проверките апаратите не са открити в 
търговските обекти. Анализът на предоставените от ИО документи установи, че продуктите 
са с удостоверено съответствие. Жалбоподателите са уведомени за резултатите.  

 
През деветмесечието са постъпили 9 бр. сигнали за 15 вида продукти, от които 9 вида 

продукти са в компетенциите на ДАМТН. Извършени са проверки на описаните в жалбите 
лични предпазни средства - работни ръкавици с промазка, гумени ръкавици AquaPur, 
ръкавици защитни за еднократна употреба за работа с бои и други материали, нитрилови 
ръкавици, стъкло за електрожен, 1 вид слънчеви очила, маска за плуване, черни промазани 
ръкавици и слънчеви очила. Осем (8) сигнала се отнасят за липса на ИУ и 1 – за дискомфорт 
при гледане. За останалите 6 вида продукти от единия сигнал проверката е насочена по 
компетентност към КЗП. 

Проверките за 3 вида лични предпазни средства: маска за плуване, черни промазани 
ръкавици и слънчеви очила проверките продължават, като за тях са изготвени междинни 
отговори до подателите на сигналите. 

 
Проверките по постъпили 2 бр. сигнали за газови уреди са приключени и отчетени в 

отчета за първото шестмесечие.  
 
Действия по нотификации, получени по системата RAPEX 

През деветмесечието са получени нотификации по системата RAPEX за 452 бр. 
продукти и нотификация за 5 бр. продукти, които не са от компетенциите на ДАМТН 
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През деветмесечието на 2011 г. са открити 3 играчки, идентични на нотифицирани в 
система RAPEX с №№ 1961/10, 1652/10 и 0791/10. 

След оценка на риска нотификация с № 1961/10 е премахната от система RAPEX и 
действията към продукта са прекратени. 

Отговорният ИО, пуснал на пазара играчката, идентична на нотифицираната под № 
1652/10 не е установен. Осъществена е повторна проверка, при която идентичната играчка не 
е открита. 

В момента се провежда изпитване на закупен образец от играчка, идентична на 
нотификация 0791/10 с цел потвърждаване на риска при употреба. 

Извършени са проверки по 5 бр. сигнали от Рапекс екипа на Комисията за предприети 
мерки за изтегляне на опасни стоки - машини, ел. съоръжения и играчки. Установено е, че 
продуктите не са разпространявани в Р. България. 

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

 Продукти в немски магазини 
 Във връзка с постъпил сигнал и извършени проверки на продукти предлагани за 
продажба в магазини за немски стоки, при които са установени несъответствия с 
изискванията към тях, по разпореждане от ГД „НП”e извършена проверка в немски магазини 
на продукти от обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП. 
През трето тримесечие са продължени проверките на 60 несъответстващи продукти. 
 От тях проверките са приключени за 54 различни продукти с отстраняване на 
несъответствията. Унищожени са 97 бр. играчки –надуваеми пояси. Продължават проверките 
за останалите 6 вида продукти: 1 играчка, 2 лични предпазни средства и 3 електрически 
съоръжения. 
 

 Продукти в магазини Джамбо 
Във връзка със зачестили сигнали за продукти с констатирани несъответствия 

предлагани за продажба във верига магазини Джамбо, по разпореждане от ГД „НП”са 
извършени проверки през месеците юли и септември в магазини Джамбо, намиращи се в гр. 
София и гр. Пловдив. Проверени са общо 53 различни продукти, в това число 40 играчки, 
крайни далекосъобщителни устройства - 2 марки хеликоптери с дистанционно управление, 7 
електрически съоръжения и 4 лични предпазни средства. От тях с установени несъответствия 
са 22 играчки, 2 крайни далекосъобщителни устройства и 3 лични предпазни средства. ИО е 
предприел коригиращи действия към 5 играчки и 3 лични предпазни средства. За 17 играчки 
и 2-те крайни далекосъобщителни устройства проверките продължават. 
 

 Продукти в търговски обекти в гр. Петрич 
През шестмесечието, по разпореждане от ГД „НП” са извършени проверки в 

търговски обекти, намиращи се в гр. Петрич и са приключени в същия период с 
унищожаване на опасни играчки. 

 
 Пиротехнически изделия 

 През трето тримесечие е проведена среща с вносителя на пиротехническите изделия, 
чиято проверка е започнала в предходен период. Предоставен е сертификат за първа 
процедура по оценка на съответствието. Поет е ангажимент до месец декември да бъде 
предоставен сертификат за приложена втора процедура по оценка на съответствието, както и 
неразпространение на наличните количества пиротехнически изделия. 
 

 Слънчеви очила с общо предназначение 
През деветмесечието са проверени са 783 вида слънчеви очила. 392 вида са с 

констатирани несъответствия и 391 са съответстващи. 



12 
 

Приключени са проверките на 84 модела очила. От тях, за 47 модела са предприети 
действия от ЛППП за отстраняване на несъответствията по отношение на липсваща ИУ на 
български език - 17 модела, непълна/несъответстваща ИУ - 14 модела, с непълна ИУ и 
непълна маркировка за идентификация - 11 модела, с непълна ИУ и непълна маркировка за 
идентификация - 6 модела и за 37 модела търговците са предприели действия, както следва: 9 
модела са върнати на дистрибутора, 14 модела са изтеглени и унищожени, 3 модела са 
спряни от продажба, 3 модела са окомплектовани с ИУ, 1 модел е окомплектован с ИУ и 
маркировката за идентификация е допълнена; за 7 модела за сега не могат да се връчат на 
търговеца писмата от ГД НП; 1 търговски обект е закрит. 

Въз основа на резултатите от отчетените до момента проверки може да се направи 
следните изводи по отношение на продуктите: най-голям е броят на моделите очила без ИУ 
на български език; по-малък е броят на моделите с непълна ИУ; много голяма част от ИУ са 
включени текстове, които следва да са част от маркировката за идентификация. За 
останалите несъответстващи продукти проверките продължават.  

 
 Електрически отоплители за стая 

В периода 19-21.09.2011 г. е извършена извънредна специализирана кампанийна 
проверка на отоплители за стая в търговските обекти в градове, където не са извършвани 
такъв вид проверки досега. Проверени са общо 409 продукти от различни марки и модели. 
От тях 85 са с констатирани несъответствия. Без ИУ на български език са 6 отоплители (1,5 
% от всички проверени продукти). С ИУ на български език в непълен обем са 42 бр. 
Преобладават продуктите без знак/текст на български език „Не покривай” – 50 бр. За 68 бр. 
отоплители с констатирани несъответствия проверките  продължават с изискване за 
предприемане на коригиращи действия от страна на ИО и ще бъдат отчетени през 
следващото тримесечие на 2011. 
 
Проверки по искане на други контролни органи 
 През деветмесечието са извършени 6 проверки на продукти по искане от НАП. 
 През деветмесечието са извършени 3 съвместни проверки с органите на МВР на 19 
вида взривни вещества за граждански цели. Не са констатирани несъответствия. 
 Извършени са и 13 съвместни проверки с инспектори от КЗП по сигнали и жалби на 
граждани. 
 
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 

През деветмесечието са получени общо 189 уведомления за 567 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: 473 
вида продукти съответстват на изискванията - Допускане за свободно обращение; 35 вида 
продукти не съответстват на изискванията за безопасност – Допускане за свободно 
обращение не е разрешено; 59 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, РО НП София и РО НП Пловдив. 

Преобладават проверките на играчки - 176 бр., газови уреди - 98 бр. и строителни 
продукти (цимент) - 92 бр. При извършени проверки през трето тримесечие са констатирани 
несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати за свободно обращение   38 бр.  
лични предпазни средства- предпазни очила и 1 бр. пясъкоструйна мащина. 
 По покана на Световната митническа организация, в сътрудничество с митническите 
органи, ДАМТН участва като компетентен орган в съвместна операция „Късо съединение”, с 
цел борба с търговската измама, свързана с изискванията за здравето и сигурността на 
потребителите. Оперативният период е от 1 юли 2011г. до 30 септември 2011г.  Продуктите, 
обект на операцията „Късо съединение” са електрически увеселителни светлини, 
предпазители, удължители, захранващи устройства, адаптери и зарядни устройства. 
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Получени са 30 бр. уведомления за 74 продукти, които са включени в дадената информация 
за деветмесечието. При проверките е установено, че 50 продукти съответстват на 
изискванията, 14 продукти са извън компетенциите на ГДНП и 10 продукти не съответстват 
на изискванията. Не са допуснати за свободно обращение: 7 бр. инвертори за напрежение и 4 
бр. макари с електрически кабел без маркировка за съответствие; 1000 бр. устройства за 
разпределяне на линия (суич) към лан мрежи, 38 бр. захранвания за лаптопи и 16 бр. 
трансформаторно захранване за уред за татуиране, които са без маркировка за съответствие, 
без марка, модел, име на производителя и без технически данни за продукта. 
 
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 деветмесечието на 2011 г. в резултат на 
самосезиране са извършени проверки на продукти от следните продуктови групи: 50 
играчки, 20 електрически съоръжения; 3 машини; 3 лични предпазни средства; 8 газови 
уреди. 

 
 играчки 

 Приключените проверки по самосезиране са отчетени в отчета за първото полугодие.  
През трето тримесечие са проверени 12 играчки. Проверките на 6 играчки са приключени, а 
за останалите 6 продължават. В посочения период са приключени и проверки по 
самосезиране от второ тримесечие за люлка, музикална играчка и тротинетки. 
 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. 
 Нараства броя на проверките по самосезиране, които приключват без предприети 
коригиращи действия, поради невъзможност  да бъдат идентифицирани лицата, пуснали 
продуктите на пазара, въпреки получените от търговеца търговски/счетоводни документи. 
 

  електрически съоръжения 
През трето тримесечие са приключени започналите от предходен период проверки на 

4 различни електрически съоръжения, както следва: унищожени са 2 продукта, които са без 
оценено и удостоверено съответствие (без техническо досие и без маркировка за 
съответствие); установено е оцененото съответствие на 3 продукти. 

За 1 продукт проверката продължава чрез изискване на техническо досие. 
 

  машини  
Проверките за машини по самосезиране са отчетени в отчета за първо шестмесечие на 

2011 г. 
 

 лични предпазни средства  
През полугодието са приключени и отчетени проверките за 2 вида каски  
През трето тримесечие е приключена продължената от предходен период проверка за 

един модел каска за колоездачи в търговски обекти на територията на друг регионален отдел, 
при която тези продукти не са открити. 

 
 газови уреди  

Проверките за газови уреди по самосезиране са отчетени в отчета за първо 
шестмесечие на 2011 г.  
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Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 
 

В резултат на предприетите действия по надзор на пазара през деветмесечието  на 
2011 г. са извършени изпитвания, действия по видими несъответствия и последващи 
действия към несъответстващи и опасни продукти и към ИО. 
 През деветмесечието на 2011 г. са взети 21 бр. образци за изпитване (7 бр. 
електрически съоръжения, 13 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). Приключили са 
изпитванията на 18 бр. продукти (8 бр. ел. съоръжения, 8 бр. играчки и 2 бр. строителни 
продукти), като при 12 бр. несъответствията се потвърдиха (5 бр. ел. съоръжения, 6 бр. 
играчки и 1 бр. строителен продукт), а при 6 бр. изпитванията не потвърдиха 
несъответствията (3 бр. ел. съоръжения, 2 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). Издадени 
са 6 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от разпространение и изтегляне от 
пазара (2 бр. играчки, 3 бр. ел. съоръжения 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 ИО за констатираните несъответствия, взети проби за 
изпитване, резултати от изпитвания, излушвания преди предприемане на ограничителни 
мерки, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗТИП и заповеди по чл. 30в, ал. 1 
от ЗТИП ИО са изтеглили и унищожили 162 вида продукти (115 играчки, 36 ел. съоръжения, 
3 машини и 8 ЛПС) с общо количество 3129 бр. (2588 бр. играчки, 469 бр. ел. съоръжения, 
както и 1832 метра ел. кабел, 30 бр. машини и 42 бр. ЛПС). 
 Изготвени са и изпратени 7 нотификации към контактната точка по RAPEX (3 за ел. 
съоръжения и 4 за играчки); подадена е информация за публикуване на интернет страницата 
на ДАМТН за 7 бр. продукти (4 играчки и 3 ел. съоръжения) и 1 реакция по нотификация 
№ 0226/11 за газов уред. 

През деветмесечието на 2011 г. са съставени 162 акта за установяване на 
административни нарушения - 106 на търговци, 25 на физически лица и 31 на вносители и 
производители. Издадени са 81 наказателни постановления - 64 на търговци, 14 на 
физически лица и 3 на вносители и производители. 
 
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 деветмесечието са извършени и следните дейности, свързани с надзора на 
пазара: 
 Проведени са 34 бр. срещи с представители на ИО във връзка с проблеми свързани с 

пуснати на пазара продукти и сключени споразумения съгласно изискванията на Регламент 
ЕО 765/2008 (5 за играчки, 10 за строителни продукти, 6 за машини, 5 за ел. съоръжения, 4 за 
съоръжения под налягане, 1 за пиротехнически изделия и 3 за лични предпазни средства) 
 Проведена е среща с жалбоподател относно предприети действия от ДАМТН към 

кани за гореща вода NEO 
 Общо за деветмесечието са изготвени 26 бр. становища и отговори на запитвания, в това 

число за: строителни продукти - 9 бр; пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански 
цели – 5 бр.; ЛПС - 4 бр.; газови уреди – 1 бр.; електрически съоръжения – 4 бр.; играчки – 2 
бр.; машини – 1 бр. 
 Участие на служител в междуведомствена комисия по оправомощаване на лица за 

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

производители и търговци по Закона за боеприпасите, взривните вещества за граждански 
цели и пиротехническите изделия. 
 Участия на експерти в РГ и групи за административно сътрудничество (ADCO) на ЕК 

– 7 бр. (играчки, строителни продукти, пиротехнически изделия, електрически съоръжения, 
ЛПС, машини). 
 Участие на служители в обучение на тема прилагане на Регламент № 305/2011 за 

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

през м. юни 2011г. 
 Участие на служители в работни групи и централна комисия за присъждане на 

„Златен медал и диплом” на Международен технически панаир – есен 2011, гр. Пловдив, 
както следва: трима служители - в централната комисия за присъждане на „Златен медал и 
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диплом”; двама служители – ръководители на работни групи „Строителство” и 
„Електротехника”; един служител - член на работна група „Машиностроене”. 
 Участие на служители от ДАМТН, ГД НП, в провеждането на семинари и кръгли маси 

за  строителни продукти и битови електро уреди по проект на БИС. 
 Участие на служители в проучване от ЕК относно транспонирането на Директива 

2007/23/ЕС за пиротехническите изделия. 
 Попълнен въпросник от служител относно проучване на ЕК за прилагането на 

Директива 2007/23/ЕС за пиротехническите изделия. –  
 
Изводи 
В резултат на осъществената през деветмесечието 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 засилено взаимодействие с ИО се увеличи броя на продуктите с 

отстранени несъответствия, включително тези свързани с остатъчни рискове; 
 засили се взаимодействието с Агенция „Митници”във връзка с участието на ДАМТН 

като компетентен орган в съвместна операция „Късо съединение”; 
 засилва се тенденцията проверките на несъответстващи продукти да приключват при 

търговците, поради не откриване на лицата, пуснали ги на пазара; 
 увеличава се броят на търговците, които изпълняват задълженията си към продуктите 

съгласно ЗТИП, но все по-често предоставените документи за проследяване произхода на 
продуктите не дават възможност да се достигне до отговорния ИО; 

 усилията на ГД НП да проследи чрез НАП продуктите по веригата на доставка са 
безуспешни.     

   
 


