
 

О Т Ч Е Т 
за дейността  

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ПАЗАРА” 
през деветмесечието на 2010 г. 

 
I. Основни задачи 

 
 Изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара за деветмесечието на 2010 г. 

от Утвърдения годишен план; 
 Осъществяване на извънредни проверки – нотификации, жалби и сигнали, 

самосезиране и др. 
 
II. Анализ на извършената дейност по надзор на пазара  

 
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през деветмесечието на 2010 г. са от 

обхвата на следните наредби по чл.7 от ЗТИП: 
 Наредбата съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници 
на напрежението; 

 Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките; 
 Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините 
 Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти; 
 Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 

електромагнитна съвместимост; 
 Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите 

уреди; 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните 

предпазни средства; 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

съоръженията под налягане; 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства; 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

транспортируеми съоръженията под налягане. 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните 

вещества за граждански цели 
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

пиротехническите изделия 
 

Осъществен е надзор и на продукти по отношение на изискванията на Наредбата за 
изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 
транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета на основание чл. 
24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

 
Извършено е наблюдение на пазара на продукти по отношение изискванията за 

екологично проектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, определени в следните 
регламенти: 
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 Регламент за изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден 
баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които 
могат да работят с такива лампи; 

 Регламент за изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи 
устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния 
КПД в работен режим; 

 Регламент за изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното 
битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в 
режим „в готовност“ и режим „изключен“ 

 
Извършени са общо проверки (планови и извънпланови) на 3764 броя продукти, от 

които по Утвърдения годишен план и графиците за деветмесечието на 2010 г. на 
регионалните отдели (РО) - 2661 бр. продукти. Проверките са осъществени на територията 
на цялата страна. Приключени са и проверките на 569 броя продукти, чиито проверки са 
започнали от предходен период. 
  
Разпределение на проверените и наблюдавани продукти по наредби по УГП.  
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Съотношение между броя на продуктите, проверени по планови и извънпланови проверки 
и броя на продуктите с установени несъответствия 
 

 
 
Съотношение между броя на проверените продукти при плановите и тези при 
извънплановите проверки  
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Разпределение на проверените продукти по регионални отдели 
 

 
 
Разпределение на несъответстващите продукти по регионални отдели 
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Съотношение между броя на проверените продукти и броя на продуктите с установени 
несъответствия, чиито проверки са започнали от предходен период и са приключили в 
настоящия отчетен период 
 

 
 
ІІ.1. Проверки по утвърден годишен план  
В изпълнение на годишния план са осъществени: 
 проверки, във връзка с влизане на нови наредби; 
 тематични проверки; 
 специализирани проверки; 
 специализирани кампанийни проверки. 

 
ІІ.1.1. Проверки, във връзка с влизане на нови наредби 
През деветмесечието са осъществени проверки, във връзка с влизане на наредби, издадени 

на основание на чл. 7 от ЗТИП, които са заменили досега действащи наредби по чл. 7 от ЗТИП и 
проверки, във връзка със специфични изисквания по следните продуктови групи: 
 

 през първо шестмесечие  
o машини: крикове – механични и хидравлични 
o градинска техника – моторни косачки 

Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 
приключване на тримесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. 
 

 през трето тримесечие  
o верижни триони – моторни триони 
o пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 
o продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125№ЕС 
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ІІ.1.1.1. Верижни триони – моторни триони 
През трето тримесечие са извършени проверки на верижни моторни триони по отношение 

изпълнение на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието 
на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във 
въздуха. Проверките са извършени в търговски обекти в гр. София и София област и при тях 
нарушения не са открити. 

Освен това по време на тези проверки е проверено изпълнението на изискванията на 
новата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини (НСИОСМ), 
която е в сила от 29.12.2009 г. Проверени са 18 бр. верижни триони, от които 4 бр. са 
произведени през 2010 г. От проверените продукти 11 бр. са без констатирани несъответствия (2 
произведени през 2010 г.) и 7 бр. са с констатирани несъответствия (2 бр. от 2010 г. -  
придружаваща ЕО ДС, която не отговаря на изискванията на НСИОСМ; 5 бр. са произведени 
преди 2010 г. – от тях 3 бр. са без инструкция за експлоатация на български език и 2 бр. са без 
наименование и адрес на производителя). Икономическите оператори са предприели коригиращи 
действия и са отстранили несъответствията. 

Проведени са срещи с икономически оператори, пускащи машини на Европейския пазар, 
внос от трети страни за запознаване с изискванията към продуктите. 
 

ІІ.1.1.2. Пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 
През трето тримесечие е извършено наблюдение на пиротехнически изделия от категория 

1, 2 и 3 във всички регионални отдели. Проверени са 238 вида продукти. При извършеното 
наблюдение е установено, че пиротехническите изделия са произведени и пуснати на пазара 
преди 01.07.2010 г. – преди влизане в сила на НСИОСПИ, поради което над 90% от проверените 
продукти са без нанесена маркировка за съответствие. 

 
ІІ.1.1.3. Продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125ЕС 
През трето тримесечие е извършено наблюдение на продукти по отношение изискванията 

за екопроектиране на: луминесцентни лампи без вграден баласт; външни електрозахранващи 
устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен 
режим; електрическо и електронно битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на 
електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“. 

Целите на наблюдението са да се установи дали на българския пазар се предлагат вече 
продукти от обхвата на включените в наблюдението, съответстващи на новите изисквания; да се 
събере информация за моментното състояние на пазара, марки, модели, икономически 
оператори, която в последствие да послужи като база за сравнение за тези продукти в бъдещи 
проверки; да се натрупа първоначален опит при извършването на надзор на пазара на продукти в 
обхвата на мерките по тази Директива. 

Извършено е наблюдение на: 77 броя луминесцентни лампи от различни марки и модели 
без вграден баласт от най-масово използваните; 25 броя външни електрозахранващи устройства 
за преносими компютри от различни марки и модели; 75 броя продукти от различни марки и 
модели, в това число радиоприемници, телевизионни приемници, видеокамери и системи за 
домашно кино. 

Предстои анализ на получените данни от РОНП и отчитане на окончателните резултати в 
отчета за четвърто тримесечие на 2010 г. 

 
ІІ.1.2. Тематични проверки 
 
През деветмесечието са осъществени тематични проверки по следните продуктови групи: 
 през първо шестмесечие  

o съоръжения под налягане – пожарогасители; 
o играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 

нотификации. 
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o транспортируеми съоръжения под налягане – газови бутилки 
o плавателни съдове за отдих: надуваеми и моторни лодки от категории C и D; 

двигатели извънбордови с винтово-кормилен комплекс 
Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 

приключване на тримесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. В отчета за 
деветмесечието са дадени резултатите от проверките, които са продължили и през трето 
тримесечие. 
 

ІІ.1.2.1. Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 
нотификации 

През трето тримесечие са приключили проверки от предходното шестмесечие на 45 бр. 
играчки с констатирани несъответствия, в това число са проверени 15 категории играчки, както 
следва: електрически играчки / играчки с батерии – 7 бр.; играчки, издържащи теглото на дете – 
2 бр.; пъзели, игри играещи се на дъска и книги – 8 бр.; играчки, изстрелващи предмети – 2 бр.; 
играчки, издаващи звук, електрически – 9 бр.; меки играчки - топки – 2 бр.; дрънкалки, залъгалки 
за масаж на венци Кукла с твърдо тяло, дрехи и аксесоари за кукли – 1бр.; играчки, 
предназначени да се бутат/дърпат от дете с шнур – 3 бр.; музикални играчки, задействани от дете 
– 1бр.; механични играчки с движещи се части – 3 бр.; люлки – 1 бр.; пластмасови играчки – 1 
бр.; конструктори, кубчета – 1бр.; играчки, развиващи сръчност и умения - 1 бр.; меки, пълнени 
кукли – 3 бр. От приключилите проверки за 45 бр. играчки, 18 бр. са приключили при ЛППП, а 
27 бр. – при търговец. 

 
ІІ.1.2.2. Плавателни съдове за отдих: надуваеми и моторни лодки от категории C и 

D; двигатели извънбордови с винтово-кормилен комплекс  
  

Проверките през второто тримесечие за отчетени в шестмесечния отчет. Продължените 
през трето тримесечие проверки са приключили с коригиращи действия от икономическите 
оператори. 
 

 през трето тримесечие  
o съоръжения под налягане – пожарогасители; 
o устройства за отопление - битови готварски печки работещи на твърдо гориво; 

вградени уреди, включващи камини  работещи на твърдо гориво; отоплителни уреди за 
помещения работещи на твърдо гориво 

o плавателни съдове за отдих: надуваеми и моторни лодки от категории C и D; 
двигатели извънбордови с винтово-кормилен комплекс; 

o играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 
нотификации. 
 

ІІ.1.2.3. Съоръжения под налягане – пожарогасители 
 
Проверени са общо 18 вида пожарогасители на територията само на РО НП-София. 

Резултатът от проверката показва, че продуктите, в сравнение с тези от първо тримесечие, са 
преведени в съответствие с изискванията на ЗТИП и НСИОССН.  
 

ІІ.1.2.4. Устройства за отопление - битови готварски печки работещи на твърдо 
гориво; вградени уреди, включващи камини  работещи на твърдо гориво; отоплителни уреди 
за помещения работещи на твърдо гориво 
   
  Проверени са общо 90 вида устройства за отопление, работещи на твърдо гориво, на 
територията на РО НП-София. От тях с констатирани несъответствия са 23 броя, в това число: 
без нанесена маркировка “СЕ” – 6 броя, без ЕО декларация за съответствие – 3 броя, без 
инструкция за употреба – 3 броя и с други несъответствия – 17 броя. За 14 вида продукти 
проверката продължава. 



8 
 

 
ІІ.1.2.5. Плавателни съдове за отдих: надуваеми и моторни лодки от категории C и 

D; двигатели извънбордови с винтово-кормилен комплекс 
  
 През трето тримесечие са открити и проверени много малък брой плавателни съдомве за 
отдих,които не са били обект на проверка в предишното тримесечие. Открити са общо 8 
продукта –надуваеми лодки, от които при 2 бр. са констатирани несъответствия – без инструкция 
на български език. Предприети са корегиращи действия от икономическите оператори. 
 

ІІ.1.2.6. Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 
нотификации  
  
 През трето тримесечие са проверени 12 категории играчки, в това число 41 броя с 
констатирани несъответствия, както следва: играчки, предназначени да се използват в детски 
колички, люлки и детски креватчета – 2 бр.; играчки за яздене с колела – 2 бр.; играчки, 
издаващи звук (електрически) – 13 бр.; играчки с колела, които не са предназначени за яздене 
(задвижвани от дете) – 5 бр.; играчки, предназначени да се теглят/бутат от дете и играчки с шнур 
– 4 бр.; пъзели, игри играещи се на дъска и книги – 3 бр.; водни играчки – 4 бр.; пластмасови 
играчки – 1 бр.; играчки, развиващи сръчност и умение – 1 бр.; играчки - балони – 1 бр; меки, 
пълнени играчки с батерии –– 1 бр.; дрънкалки, залъгалки за масаж на венци и играчки, 
издаващи звук при стискане – 4 бр. Проверените играчки с констатирани несъответствия са 41 
бр. От тях проверката не е приключила и продължава при ЛППП за 22 бр. продукти, а с 
констатирани несъответствия, за които проверката не продължава при ЛППП са 19 бр. продукти. 
За проверените играчки са предприети коригиращи действия за 17 бр. продукта. Установени са 
13 играчки с видими несъответствия. 
 

ІІ.1.3. Специализирани проверки 
 
През деветмесечието са осъществени следните специализирани проверки: 
 през първо шестмесечие  

o електрически отоплители за стая по отношение на изискванията на ЗТИП, 
НСИОСЕСПИОГН и НИППЕЕОТТОЕЕО; 

o лични предпазни средства за защита на дихателните органи – филтри за частици; 
o защита на главата – каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови 

кънки; 
o електрически играчки по отношение на изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО 
o безжични джойстици, професионални радиостанции 

Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 
приключване на шестмесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. В отчета за 
деветмесечието са дадени резултатите от проверките, които са продължили и през трето 
тримесечие. 

 
ІІ.1.3.1. Лични предпазни средства за защита на дихателните органи – филтри за 

частици 
 
В резултат на продължени проверки от първо шестмесечие на 2010 г., през третото 

тримесечие са предприети коригиращи действия по отношение инструкциите за употреба на 7 
вида филтри; за 1 модел капсуловани филтри икономическият оператор е предприел 
унищожаване, поради което не е издадена заповед по 30а, ал. 2 от ЗТИП; за 2 модела 
некапсуловани филтри е установен ЛППП и проверката установи, че продуктите са с оценено 
съответствие. 

 
ІІ.1.3.2. Защита на главата – каски за колоездачи и потребители на скейтборд и 

ролкови кънки 
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През трето тримесечие е извършен анализ на резултатите от специализираната проверка 
на каски за колоездачи, потребители на скейтборд и ролкови кънки, извършена в периода от 
01.06.2010 г. до 20.06.2010 г. Продуктите са открити в 77 магазини на големи търговски вериги, 
хипермаркети, складове, специализирани търговски обекти: за спортни стоки, за велосипеди, на 
територията на всички РО НП в страната. Проверени са 165 марки и/или модели(има повтарящи 
се) каски, или необозначени такива. От тях преобладават продукти с произход трети страни – 
72,12% (с най-голям дял от всички продукти е Китай - 66,7%), от ЕС – 24,24% (с най-голям дял 
от страните от ЕС е Германия – 55%, а спрямо всички продукти- 13,3%) и 3,6% - са с необявен 
произход. Не са открити продукти с произход България. 

Без нанесена маркировката СЕ са 8,5%, а върху 10,9% от продуктите тя е нанесена върху 
етикети или стикери залепени на продукта; От проверените продукти: 77,57% са с 
несъответстваща (липсваща, непълна или на чужд език) маркировка за идентификация, нанесена 
според изискванията на НСИОСЛПС; 23,63% са без инструкция за употреба (ИУ); 27,27% са с 
несъответстваща ИУ; 18,78% са с непосочена дата на производство; 4,24% са с размер на 
каишките за закрепване към брадата, по-малък от изисквания. Най-често маркировката за 
съответствие СЕ е нанесена на етикет или стикер. От маркировката за идентификация най-често 
липсват: предупредителните текстове (76,96%); без означено  предназначение, което е важно за 
правилното използване на продукта (50,9%); без идентификация на производителя (34,54%); 50% 
от всички продукти са с липсваща или без изискваната ИУ на български език. 
Не са установени продукти с видими несъответствия по отношение на цвета на системата за 
закрепване на каската към главата. Много малък е броят на продуктите с несъответствие по 
отношение на закрепващата към брадата каишка. За неголяма част (6,25%) от каските липсва 
номера на хармонизирания стандарт, както и ИУ. Съставен е 1 бр. АУАН на вносител. 
 

ІІ.1.3.3.Електрически играчки по отношение на изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО 
 
През месец юли е извършено измерване наличието на посочените в НИППЕЕОТОЕЕО 

елементи в 35 вида играчки, аналогично на извършеното измерване през месец май. Общо са 
проверени 187 вида играчки. В 5 броя от тях е установено завишено количество на хром, олово, 
кадмий и живак. За да се установи какво количество от тези елементи ще мигрира в модална 
среда, имитираща стомашен сок е необходимо изпитване в лаборатория, което ще бъде 
проведено през четвърто тримесечие. Спряна е продажбата на тези играчки след като търговците 
са предупредени за риска.  

 
ІІ.1.3.4. Безжични джоистици, професионални радиостанции 
През трето тримесечие са приключили проверките, започнали от предходен период, за 7 

марки радиосъоръжения, включващи 38 броя продукти (62%). Уведомени са икономическите 
оператори пуснали ги на пазара, за необходимостта от предприемане на коригиращи действия 
към продуктите. Всички икономически оператори, бързо и адекватно, са предприели коригиращи 
действия.Направен е анализ на резултатите от специализираната проверка. Като цяло е 
изпълнена главната цел на проверката, заложена в УГП на ГД”НП”, т.е. създадена е моментна 
картина на състоянието при предлагането на професионални Walkie Talkie - марки и модели, 
икономически оператори, произход, изпълнение на изискванията за пускането на продуктите на 
пазара. Проверката обхвана най-масово разпространените марки продукти, предлагани на 
територията на България, както и български икономически оператори, участващи при 
предлагането и разпространението на тези продукти в търговската мрежа.  

Проверката установи, че предлаганите на българския пазар професионални Walkie Talkie 
са с удостоверено съответствие и ползват радиочестотния спектър, определен от „Списък на 
радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни 
ленти и крайните електронни съобщителни устройства”. 

 
 
 
 през трето тримесечие  
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o гъвкави кабели (шнурове) 
 
ІІ.1.3.5. Гъвкави кабели (шнурове) 
 
През месец септември са извършени проверки на 5 типа кабели. Проверени са общо 220 

бр. кабели от тези типове. От тях 94 бр. са с несъответствия, предимно без нанесена маркировка 
„СЕ”. Обобщаване, анализ и изготвяне на указания за продължаване на проверките при ЛППП на 
несъответствещите продукти, открити в търговските обекти, както и резултатите от 
продължените проверки ще бъде отчетено в следващото тримесечие. 
 

ІІ.1.4. Кампанийни проверки  
 
През деветмесечието са осъществени следните специализирани кампанийни проверки: 
 през първо шестмесечие  

o газови уреди за работа на открито 
Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 

приключване на шестмесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. В отчета за 
деветмесечието са дадени резултатите от проверките, които са продължили и през трето 
тримесечие. 

 
ІІ.1.4.1. Специализирана кампанийна проверка за газови уреди за работа на открито 
 
През трето тримесечие са продължени проверките за 33 вида газови уреди за работа на 

открито, за които са изискани от икономическите оператори документи за удостоверяване на 
съответствието, както и предприемане на коригиращи действия. Основно коригиращите действия 
са за: нанасяне на последните две цифри на година на маркировката и идентификационния номер 
на нотифицирания орган; предупредителни надписи на български език върху продукта и 
неговата опаковка и пълнота на инструкциите.  

 Резултатите от приключилите проверки на 29 броя продукти са: 20 бр. съответстващи и 9 
бр. несъответстващи на изискванията на Наредбата за същедтвените изисквания и оценямане на 
съответствието на газови уреди (НСИОСГУ). Съставен е 1 брой АУАН на търговец и са издадени 
2 бр. наказателни постановления на търговци за продуктите от специализираната кампания. За 4 
вида газови уреди проверките продължават до приключване на коригиращите действия. В 
резултат от проведената специализирана кампания могат да се направят следните изводи: 
икономическите оператори предприемат коригиращи действия, но само към продуктите, обект на 
проверката, но не и по отношение на последващо предоставени продукти; често продуктите не са 
обозначени съгласно изискванията на НСИОСГУ. 

Втората специализирана кампания, която ще се проведе през четвърто тримесечие освен 
проверка на продукти необхванати от първата специализирана кампания, ще даде възможност да 
се провери и изпълнението на предприетите действия от икономическите оператори за 
констатираните несъответствия при първата кампания. 

 
ІІ. 2. Извънпланови проверки 
През деветмесечието са осъществени проверки по: 
 сигнали и жалби на граждани и ведомства 
 RAPEX нотификации; 
 уведомления от митници; 
 указания от ГД „НП”; 
 самосезиране 
 
 
 
ІІ.2.1. По сигнали и жалби на граждани и ведомства 
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През деветмесечието в ГД „Надзор на пазара” са постъпили 73 бр. жалби. 
Резултатите от проверките по жалби, които са приключили през първо шестмесечие са 

отразени в отчета за първото шестмесечие. В отчета за деветмесечието са дадени 
резултатите от проверките по жалби, които са продължили и през трето тримесечие и 
новопостъпилите жалби и сигнали. 

 
Проверките са разпределени по продуктови групи, както следва: 
 електрически уреди  
През деветмесечието са постъпили са 24 бр. жалби за електрически електроуреди. През 

първото шестмесечие са приключили проверките за 16 бр. сигнали, в това число по 6 бр. жалби 
от предишната 2009 г. и 10 бр. – от първо шестмесечие. 

По постъпилите през това тримесечие 9 броя жалби и по жалби от предходен период е 
извършено следното: 

o автомат за забавление тип боксова круша - сигнал от физическо лице, постъпил 
чрез КЗП, за уред, който според жалбоподателя причинява наранявания на ръката при 
ползването; жалбоподателят е уведомен, че са предприети действия към продукта и за 
резултатите ще бъде информиран допълнително; извършена е проверка на монтирания в обекта 
автомат; изискани са документи за установяване на произход и техническо досие; от 
предоставените документи не може да се установи производителя, както и дали документите от 
техническото досие са относими към продукта, обект на жалбата; предстои изготвяне на отговор; 

o масажен колан, марка SEVEN omnipotence с приставка SEVEN SAUNA - сигнал 
от физическо лице, постъпил чрез КЗП, за масажен колан, който според жалбоподателя, при 
употреба, причинява изгарания на кожата; проверката в търговския обект не установи 
несъответствия, проверката на техническото досие показа, че продуктът е с удостоверено 
съответствие; изпитването на образец от продукта установи несъответствие, което не създава 
опасност и не води до риск от изгаряне; след проведена среща, вносителят представи 
допълнително направени изпитвания, които не потвърдиха несъответствието; изготвен е 
окончателен отговор до КЗП и жалбоподателя; 

o енергоспестяващи лампи UFO, жалба от физическо лице постъпил чрез КЗП 
срещу търговец за това, че предлага лампи, които не отговарят на обявените параметри; 
проверката е извършена в търговския обект, посочен в жалбата; изискани са документи за 
произход и части от техническото досие; всички енергоспестяващи лампи са окомплектовани с 
указания за употреба; предстои изготвяне на изисваното от КЗП становище;   

o електрическа кана, марка SAPIR, модел SP-1230-T, сигнал от физическо лице, 
постъпил чрез КЗП, за това, че нагревателят на каната се е напукал след 10 дни употреба; от 
вносителя е изискано техническо досие; документите удостоверяват, че продуктът е с оценено 
съответствие; изпратен е отговор до жалбоподателя и КЗП; проверката е приключена; 

o енергоспестяваща лампа марка FUGUANG, сигнал от физическо лице, за лампа 
без инструкция на български език; търговецът е изтеглил продукта от търговската мрежа; 
изготвен е междинен отговор до жалбоподателя; при проследяване произхода на лампите, 
проверявания търговец е предоставил на инспекторите фактура с невярно съдържание; за 
констатираното данъчно-осигурително нарушение от ДАМТН е подаден сигнал към Национална 
агенция по приходите; 

o вентилаторна отоплителна печка DOMO FH-A08, сигнал от физическо лице, за 
това, че печката се е възпламенила; изискано от вносителя да предостави ДС и техническо досие 
на продукта; изготвен е междинен отговор до жалбоподателя; закупен е и изпитан образец; 
продуктът е несъответстващ; предстои издаване на заповед за спиране и изтегляне от пазара; 

o нощна луминесцентна лампа за контакт, сигнал от физическо лице със 
запитване дали продуктът отговаря на приложимите изисквания за безопасност; изискана е 
допълнителна информация, за да се извърши проверка; през трето тримесечие не е получена 
изисканата допълнителна информация; проверката приключва, тъй като липсва информация, 
необходима за предприемане на действия; 

o електрически бойлер, марка ARISTON, модел TI SHARE 100, сигнал от физическо 
лице, постъпил чрез КЗП за становище, относно неточно и подвеждащо показание на механичния 
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термометър на бойлера; проверката установи, че бойлерът се предлага за продажба съгласно 
нормативните изисквания, и че е нормално след източване на определено количество вода 
стрелката на термометъра да посочва минимална стойност; изготвен е отговор до КЗП; проверката 
е приключила; 

o разклонител тригнездов-3м, марка липсва, модел липсва, сигнал от физическо 
лице, постъпил чрез КЗП, за това, че при включване в ел. мрежа, щепселът на разклонителя е 
гръмнал; проверката установи, че разклонителят се предлага за продажба съгласно нормативните 
изисквания; не е открит икономическият оператор, отговорен за пускането продукта на пазара; 
предстои изготвяне на отговор до жалбоподателя и КЗП; 

o телевизор марка „TOSHIBA”-LCD, модел 37х3031 и абсорбатор марка 
„ELECTROLUX”, модел EFT-635, сигнал от физическо лице, за това, че и двата продукта са без 
инструкция за употреба на български език; при проверката телевизорът не е открит; абсорбаторът 
се предлага за продажба съгласно нормативните изисквания; изготвен е отговор до 
жалбоподателя; проверката е приключила; 

o адаптер, марка CAMPINGAZ, модел JT-DC12V5A, сигнал от физическо лице, 
постъпил чрез КЗП, за това, че адапторът е без „Производител: на български език и съответно 
името на фирмата”; проверката установи, че адаптерът се предлага за продажба съгласно 
нормативните изисквания; предстои изготвяне на отговор до жалбоподателя и КЗП; 

o кафе-машина, марка SOLAC, сигнал от физическо лице, за дефектирала кафе-
машина в периода на гаранция и със съмнения по отношение безопасността на продукта; сигналът 
е препратен към КЗП; в търговския обект не е открита; представените от вносителя документи 
удостоверяват оцененото съответствие; изготвен е отговор до жалбоподателя; проверката е 
приключена; 

o 10 - метров кабел-удължител, сигнал от отдел „Защита на потребителите” към 
Община Русе, за това, че при използването му от потребителя кабелът се самозапалва и стопява; 
продуктът не е открит в търговски обекти на територията на гр. Русе; изготвен е отговор до кмета 
на Община Русе; 

o електрическа кана за гореща вода, марка DOMO, VJ-701, сигнал от физическо 
лице чрез КЗП за кана, в която загрятата вода получава много неприятна миризма; изготвен 
междинен отговор до жалбоподателя и КЗП; изпитан е образец и резултатът от изпитването 
потвърждава сигнала; действията по сигнала продължават; 

o сешоар REMINGTON LUXE DRYER, сигнал от физическо лице за проявен дефект 
в периода на гаранция – деформирана приставка; дефектът не е относим към съществените 
изисквания; сигналът е препратен към КЗП за решаване по компетентност, с копие до 
жалбоподателя; 

o електрически кани за гореща вода, марка NEO, модели КЕ-1500, КЕ-1700, КЕ-
1800, сигнал от физическо лице за доказано опасни продукти чрез предоставени изпитвателни 
протоколи; предприети са действия за закупуване и изпитване на образци; изготвен е междинен 
отговор до жалбоподателя; 

 
 радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 
През деветмесечието са постъпили и приключили 5 бр. жалби за крайни 

далекосъобщителни устройства. 
 

 строителни продукти 
През деветмесечието са постъпили са 11 бр. сигнали за строителни продукти. През 

първото шестмесечие са приключили проверките за 7 бр. сигнали. През трето тримесечие са 
постъпили 4 броя сигнали. По постъпилите през това тримесечие жалби е извършено следното: 

o бетонни плочи и бетонни бордюри, жалба от юридическо лице, със съмнение,че 
продуктите не отговарят на съществените изисквания; при проверката е констатирано, че 
продуктите са без оценено съответствие; съставени са КП и АУАН; от производителя са 
предоставени документи, удостоверяващи вече оцененото съответствие; предстои изготвяне на 
окончателен отговор до жалбоподателя; 
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o уреди за отопление на твърдо гориво и димоотводи – сигнал от юридическо 
лице, със съмнение за пуснати на пазара продукти без оценено съответствие; изготвен е 
междинен отговор до жалбоподателя; проверката продължава; 

o добавъчни материали - сигнал от юридическо лице, със съмнение за пуснати на 
пазара продукти без оценено съответствие; изготвен е отговор до жалбоподателя с молба за 
предоставяне на уточняваща информация, необходима за извършване на проверка; 

o циментови лепила – сигнал от физическо лице, със съмнение свързано с 
якостните характеристики на продуктите; изготвен е междинен отговор до жалбоподателя; 
проверката продължава. 
 

 играчки 
 През деветмесечието на 2010 г. са постъпили 17 бр. жалби за детски играчки. През 

първото шестмесечие са приключили проверките за 10 бр. сигнали, в това число за 3 бр. 
продукти от предходен период. През трето тримесечие са постъпили 4 броя жалби. По 
постъпилите през това тримесечие жалби и по жалби от предходен период е извършено 
следното: 

o детска игра опакована в кутия, марка „Весела украса”, произход България, 
сигнал от физическо лице, постъпил чрез КЗП, , проверката продължава от предишен период с 
изискване на документи, свързани с оценяване на съотватствието; от предоставените документи е 
видно, че играчката е пусната на пазара съгласно изискванията на ЗТИП и НСИОСИ; изпратен е 
отговор само до КЗП, не е изпращан отговор до жалбоподатела, тъй като сигналът е получен на 
националния телефон на потребителите в КЗП; проверката е приключена; 

o сигнал от физическо лице, постъпил чрез КЗП за играчка, съдържаща два броя 
лесно достъпни магнити, проверката продължава от предишен период; в резултат на предприети 
доброволни действия от вносителя са изтеглени и предадени в склад за вторични суровини, 26 
896 опаковки; изпратен е отговор до КЗП и жалбоподателя, предстои изготвяне на реакация, тъй 
като в система RAPEX вече има нотификации за този продукт; 

o сигнал от физическо лице за играчка за яздене с колела, задвижвана с мускулната 
сила на детето, продължава издирването на тази играчка при проверките, осъществявани по 
годишен план, тъй като не е открита при извършените две проверки - на посочения в сигнала 
адрес и при вносителя с цел закупуване и изпитване; жабоподателят е уведомен, че играчката не 
е открита и че ще продължава издирването й; 

o сигнал от физическо лице за дървена люлка с произход България, пусната на 
пазара с установени видими несъответствия със съществените изисквания; изпратен е междинен 
отговор до жалбоподателя; в резултат на изпратено писмо до производителя са предприети 
коригиращи действия за отстраняване на риска от нараняване, поради наличие на необработени 
ръбове; предстои изготвяне на окончателен отговор; 

o сигнал от юридическо лице за дървена люлка с произход България, проверката 
продължава от предишен период; установено е, че люлките са с оценено, но неудостоверено 
съответствие; производителят е предприел действия по изтеглянето им от пазара с цел нанасяне 
на коректната информация; изпратен е отговор да жалбоподателя; проверката е приключена; 

o жалба от юридическо лице за дървена люлка с произход България, 
несъответстваща на съществените изисквания; продуктът, обект на проверката не е открит, 
поради невярно посочена адресна информация на търговските обекти; изпратен е отговор до 
жалбоподателя и МИЕТ; проверката е приключена; 

o кола с дистанционно управление „Rally championship”, с произход Китай; жалба 
от физическо лице за дете претърпяло инцидент, подадена от жалбоподателя до ДАМТН и чрез 
КЗП; резултатите от изпитването потвърждават информацията от жалбата; издадена е заповед за 
изтегляне на играчката от пазара и забрана на разпространението й; в изпълнение на същата, 
доставчикът е изтеглил наличните количества от търговската мрежа; изпратен е отговор до 
жалбоподателя и КЗП; проверката е приключена; 

o жалба от физическо лице, постъпила чрез КЗП, за дървена люлка за домашна 
употреба, която не отговаря на изискванията на НСИОСИ; извършена е проверка и е закупен 
образец за изпитване; резултатите от изпитването потвърждават информацията от жалбата; при 
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проследяване произхода на люлката е установено, че е с произход Р България и е пусната на 
пазара без посочен адрес и наименование на лицето, пуснало я на пазара; наличните в търговския 
обект 4 броя люлки са унищожени по предложение на управителя, информация за люлката и 
риска при употребата й ще бъде обявена на сайта на ДАМТН; предстои изготвяне на отговор до 
жалбоподателя и КЗП;  

o сигнал от физическо лице, постъпил чрез КЗП, за комплект пластмасови фигури 
на войници, с произход Китай, предлаган като подарък към детското меню в хранителен обект, 
причинил здравословен проблем на дете, поради излъчвана „миризма на пластмаса”; закупеният  
образец е изпитан за съдържание на най-често срещаните в материалите, използвани за 
изработване на играчки, вредни за детското здраве вещества; съдържание на: фталати 
(пластификаторите са най-често са източник на миризма) и диметилфумарат (излъчваната 
миризма е подобна на миризмата на този химикал, използван масово при продуктите, внос от 
Китай за антиплесенна обработка) и миграция на определени елементи; играчката отговаря на 
изискванията по изпитаните показатели; поради обстоятелството, че върнатият от лабораторията 
остатък от играчката все още излъчва неприятната миризма, т.е. миризмата е трайна и че 
играчката, макар в опаковка, се предлага в хранителен обект, са проведени допълнителни 
органолептични изпитванияна на моделни среди в контакт с храни, съгласно изискванията на 
Наредба 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 
установени са мирис и привкус над 1 бал на проби храна или моделни разтвори при 
органолептично изследване на материали и предмети, които не се допуска да бъдат в контакт с 
храни съгласно чл. 32 от цитираната наредба; посоченото потвърди информацията от сигнала; 
предстои среща с доставчика, за да бъде запознат с проблема; изготвен е междинен отговор до 
жалбоподателя и КЗП; 

o  жалба от физическо лице, постъпила чрез КЗП, за моделин, произведен в Китай, 
който след игра оставя трудно почистващи се следи по кожата на ръцете; предстои закупуване и 
изпитване на открития при проверката продукт; предстои уведомяване на жалбоподателя, че се 
работи по случая; 
 

 машини 
 През деветмесечието на 2010 г. са постъпили 4 бр. жалби за машини. През първото 

шестмесечие са приключили проверките за 3 бр. сигнали. През трето тримесечие по една жалба 
от предходен период е извършено следното: 

o акумулаторна отверка, марка HITEK, модел D1004, сигнал от юридическо лице, 
за това че продуктът е без инструкция за употреба на български език, без обозначено име и адрес 
на вносителя и без съществени характеристики; при проверката е установено, че машината 
отговаря на изискванията на НСИОСМ и ЗТИП; предстои изготвяне на отговор; 

 
 газови уреди 
През деветмесечието на 2010 г. е постъпила 1 жалба. През трето тримесечие по 2 броя 

жалби от предходен период е извършено следното: 
o комбинирана печка – ел.ток и газ пропан-бутан, сигнал от физическо лице 

постъпил в ДАМТН за това, че печката се предлага недовършена в търговската мрежа; изготвен е 
междинен отговор до жалбоподателя; извършена е документална проверка; съставен е АУАН по 
чл.26, ал. 2 от ЗТИП; предстои изготвяне на окончателен отговор; 

o газови изделия с марка SD GAS и марка ORGAS, mod ГК-215, внос от Китай, 
жалба от юридическо лице постъпила в ДАМТН, за продукти с маркировка за съответствие СЕ 
1858, които не са „снабдени с необходимите сертификати, нямат ДС и необходимите 
обозначения (маркировка на опаковката и на самото изделие, упътване на български език и др., 
които се явяват нелоялна конкуренция на пазара на газови уреди)”; продуктът не е открит; 
проверката продължава с искане на документи, съгласно ЗТИП за газови котлони с марка  SD 
GAS, модел ГКП-01, произход Китай, вносител „САСУНЦИ ДАВИД”ООД Варна; „САСУНЦИ 
ДАВИД”ООД е представил писмо, че никога не са осъществявали внос на продукта, обект на 
жалбата; изготвен е отговор до жалбоподателя; проверката е приключена; 
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 съоръжения под налягане 
 През деветмесечието на 2010 г. са постъпили 3 бр. сигнали, за които проверките са 
приключили през първото шестмесечие. 
 

 транспортируеми съоръжения под налягане 
През деветмесечието на 2010 г. е постъпил 1 бр. сигнал. През трето тримесечие по 1 бр. 
сигнал от предходен период е извършено следното: 

o транспортируеми бутилки от 27л и 15л., сигнал от юридическо лице, постъпил 
в ДАМТН; изготвен е междинен отговор; закупени образци и изпратени за изпитване; 
редултатите от изпитването не потвърдиха сигнала; изготвен е окончатален отговор до 
жалбоподателя по зададените въпроси; 
 

 лични предпазни средства 
 През деветмесечието на 2010 г. са постъпили 6 бр. сигнали, от които през шестмесечието 
са приключили проверките по 2 бр.сигнали. Продължени са проверките за 4 бр. сигнали и е 
извършено следното: 

o зимни работни кожени ръкавици, марка meister, сигнал от юридическо лице за 
това, че продуктите са без инструкция за употреба на български език; изготвен е междинен 
отговор; проверката продължава; 

o гумени ръкавици PACLAN, сигнал от юридическо лице за това, че продуктите са 
без нанесено наименование и адрес на производител; изготвен е междинен отговор; при 
проверката са установени липса на маркировка за съответствие СЕ и несъответствия с 
изискванията на НСИОСЛПС; произходът на продукта е от ЕС; предстои среща с търговеца за 
информирането му за констатираните несъответствия и изготвяне на отговор; 

o каска за велосипедисти, сигнал от гражданин, в който се съобщава, че 
продуктите се предлагат без всякаква информация на български език; каската, обект на сигнала 
не е открита; изготвен е отговор до жалбоподателя; 

o маска за ремонтни дейности, сигнал от юридическо лице, в който се съобщава, 
че продуктите се предлагат без нанесени данни на вносителя и без инструкция за употреба; при 
проверката са установени несъответствия с НСИОСЛПС; изготвен е междинен отговор до 
жалбоподателя; проверката продължава с изискване от вносителя да коригира ИУ на български 
език, в съответствие с тази, изготвена от производителя; 

 
ІІ.2.2. Действия по получени нотификации по система RAPEX и сигнали от Рапекс 

екипа на Комисията 
 
ІІ.2.2.1. Действия по получени нотификации по система RAPEX 
Тези действия включват: получени нотификации по система RAPEX; открити 

“идентични” продукти; взети проби; изпитани продукти и последващи действия 
  

През деветмесечието са получени нотификации по система RAPEX за 673 бр. продукти. 
 
В таблицата по-долу са посочени броят продукти и действията, предприети от ГД “НП”, 

разпределени по продуктови групи: 
 
 
 
Продуктови групи Ел. 

уреди 
играчки ЛПС машини Плават.

съдове 
ГУ КДУ СП Общ брой

Получени 
нотификации по 
RAPEX през девет-
месечието на 2010г. 194 428 13 17 1 6 1 13 673 
Открити продукти по 
нотификации RAPEX 1 6 0 0 0 0 0 0 0 
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Изпитани продукти 
по RAPEX 
нотификации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Изпитват се в 
момента 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
С отрицат. резултати 
от изпитванията 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Подадена реакция 
към КЗП 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

 
През деветмесечието са върнати на КЗП нотификациите за 29 бр. продукти, които са 

извън обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП. 
 

Описание на откритите продукти по RAPEX  
 играчки 

o играчка, идентична на нотифицирана в система RAPEX с № 0754/10; Сймба 
Тойс България ЕООД - представител на производителя – Simba Toys GmbH & Co.KG информира, 
че производителят е отправил молба към Комисията за оттегляне на нотификацията; съгласно 
т.3.8.2 от RAPEX ръководството Комисията може да оттегли нотификация само по искане на 
нотифициращата държава; резултатът от изпитването потвърждава наличието на риск при 
употреба; предстои изготвяне на протокол по чл.17 от НУРИНП, заповед за изтегляне на 
играчката от пазара и забрана на разпространението й и реакция към КЗП; 

o играчка, идентична на нотифицирана в система RAPEX с № 1431/09; при 
проследяване произхода на продукта е установен вносителя - „Фитони М”ООД, гр. Пловдив, 
осъществил в края на 2008 г. внос на 36 броя от тази играчка и предоставил цялото внесено 
количество за продажба на консигнация; по предложение на вносителя са унищожени 2 броя; 
предстои изготвяне на реакция към КЗП; 

o играчка- лък със стрели, нотифицирана в система RAPEX под № 1071/10; 
играчката е произведена в Р България за MARBEL Ltd. UK и се разпространява само в търговски 
обекти в Обединеното кралство от MARBEL Ltd.; от производителя „Елтех” ООД са предприети 
действия по изтегляне на играчката; изготвена е реакция и изпратена на КЗП; 

o играчка, идентична на нотифицирана в система RAPEX с № 0778/10; играчката е 
произведена в Китай, доставена е от Унгария; търговецът е представил информация за веригата 
на разпространение на играчката; изтеглил е 72 броя от внесените количества, които са върнати 
на вносителя; предстои изготвяне на реакция към КЗП; 

o играчка, идентична на нотифицирана в система RAPEX с № 0290/09; вносителят 
е предоставил информация за внесените количества, от които към момента на проверката няма 
наличности; очаква се информация за веригата на разпространение; реакция към КЗП ще бъде 
подадена при наличие на липсващата информация; 

o играчка, идентична на нотифицирана в система RAPEX с № 0087/10; вносителят 
информира потребителите за предприетите действия по изземване на играчката; доброволно 
изтегли и унищожи, чрез нарушаване на целостта им, 18 броя от внесените 120 броя играчки; 
предстои изпращане на реакция към КЗП; 

o осветител, привлекателен за деца, The Little Poly, идентичен на нотифицирана в 
система RAPEX с № 1585/09; вносителят е предоставил информация за внесените количества; 
предстои издаване на заповед за спиране и изтегляне от пазара на продукта; предстои изпращане 
на реакция към КЗП; 
 

ІІ.2.2.2. Действия по сигнали от Рапекс екипа на Комисията 
  

През деветмесечието в ГД „НП” са постъпили 5 броя сигнали от Рапекс екипа на 
Комисията за предприети мерки за изтегляне на опасни стоки. По тези сигнали е извършено 
следното: 

 сноумобил Arctic Cat – извършена е проверка и е установено, че сноумобилите не се 
разпространявани в Р. България. 
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 играчки от серията “Little People”, произведени от Fisher Price – фирма Mattel е 
стартирала информационна кампания във връзка със смъртен случай на 10-месечно бебе в 
Канада, причинен от употребата на играчки от серия „Little People”, произведени от Fisher Price 
преди 1991 г.стартирана е информационна кампания от фирма Mattel за доброволно изтегляне на 
продуктите от пазара; в ГД „НП” е получена информация от официалния представител на фирма 
Mattel за България за поместената от тях на сайта им информация до потребителите за изтегляне 
на продуктите от пазара и че не са внасяли играчките от посочения период, изпратен е отговор до 
КЗП; 

 снегомобили марка BRP Ski-Doo – направена е проверка и е установено, че 
снегомобилите не се разпространявани в Р. България. 

 перални машини от серии PW 6055 Vario и PW 6065 Vario на немската фирма „Miele 
& Cie KG” с открит дефект в произведените след 30.11.2009 г. - направената проверка установи, 
че такива машини не се предлагат на българския пазар. 

 обявено изтегляне от Американската комисия за защита на безопасността на 
потребителските стоки на презареждащи се батерии Tekkeon (myPower ALL) поради възможна 
опасност от пожар - разпоредена е извънредна проверка за наличието на този продукт на 
българския пазар. 

 
ІІ.2.3. Работа с Агенция „Митници” 
През деветмесечието на 2010 г. в регионалните отдели на ГД „Надзор на пазара” са 

получени общо 158 броя Уведомления за 365 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: 

 319 броя продукти съответстват на изискванията - Допускане за свободно обращение; 
 26 броя продукти не съответстват на изискванията за безопасност – Допускане за 
свободно обращение не е разрешено; 
 20 броя продукти са извън компетенциите на ДАМТН. 

По регионални отдели извършената работа е, както следва: 
 

Регионален 
отдел 
„Надзор на 
пазара” 

Бр. продукти 
по 

Уведомления  
         
 

 
 
  

Бр. продукти 
   извън 
компетенциите 
на ДАМТН 
 

 
  

Бр. продукти 
по 

Уведомлени
я 

Приложение 
№2 

Допускане за 
свободно 
обращение 

 Бр. продукти по 
  Уведомления Приложение 
№3 – Продукт, 
несъответстващ на 
изискванията – допускане за 
свободно обращение не е 
разрешено 

   

София 115 2 100 13 
Благоевград 14 1 9 4 
Пловдив 90 3 82 5 
Бургас 90 11 77 3 
Варна 44 0 42 1 
Русе 10 3 7 0 
Плевен 2 0 2 0 

 
Получените уведомления се отнасят предимно за строителни продукти -115 бр., играчки – 

95 бр. и газови уреди - 92 бр. При проверките инспектори от ГДНП са констатирали  
несъответствия на 4 бр. строителни продукти,  11 бр. играчки, 2 бр. газови уреди и 3 бр. мобилни 
телефони - стоките не са допуснати за свободно обращение. Получена е информация от 
А”Митници”, че на стоките е дадено ново митническо направление с оглед напускане на 
Общността, с цел връщане в страната на произход. В придружаващите пратката документи е 
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направено вписването ”Продукт, несъответстващ на изискванията – допускане за свободно 
обращение не е разрешено- Регламент (ЕО) №765/2008” 

През отчетния период са изпратени две писма до А”Митници” за засилен митнически 
контрол на крикове, внос от Китай, Украйна и Русия  и газови уреди за работа на открито, внос 
от Китай и Турция. 

 
ІІ.2.4. Проверки по указания от ГД „НП” и съвместни проверки с други контролни 

органи 

През деветмесечието са осъществени следните проверки: 
 през първо шестмесечие  

o солариуми; 
o взривни вещества за граждански цели 

Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 
приключване на тримесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. В отчета за 
деветмесечието са дадени резултатите от проверките, които са продължили и през второ 
тримесечие. 

o солариуми; 
Българският производител, пуснал солариумите без маркировка „СЕ”, не е открит и чрез 

Полицията за съставяне на АУАН. Поради изтичане на тримесечния срок за съставяне на АУАН, 
административнонаказателно производство не е образувано. В резултат на съвместната проверка 
с КЗП и подадените данни от ДАМТН, КЗП е спряла предлагането на услугата в соларни студия, 
оборудвани със солариуми, произведени от този производител. Поради затруднения да бъде 
открит производителя и от предлагащите услугата, от тях са предприети действия за поемане 
отговорностите на производителя по оценяване и удостоверяване на съответствието. В ГД „НП” 
бяха представени документи, удостоверяващи оцененото съответствие. След анализ на 
документите бе изготвено становище, което бе предоставено на КЗП. Получено бе искане от КЗП 
за повторна проверка, но такава не е проведена, поради липса на активност от страна на КЗП. 

 
o взривни вещества за граждански цели 

 През трето тримесечие са продължили проверките на 5 вида взривни вещества за 
граждански цели, започнали от предходното тримесечие, с изискване и преглед на техническите 
досиета на продуктите. Производителите са предоставили уведомления за коригиращите мерки, 
които са предприели, свързани с маркировката и етикетите на продуктите. Продуктите са с 
оценено съответствие. Периодичните проверки със СДВР и други държавни институции в 
проверяваните складове ще продължат с цел проверка изпълнението на коригиращите действия 
от производителите. 

 
 през трето тримесечие  

o продукти, представени на Пловдивския международен панаир 
По време на панаира са извършени наблюдение и проверка на изложени продукти, общо 

52 вида, които попадат в обхвата на Директивите от Нов подход, в това число: строителни 
продукти, машини, съоръжения под налягане, газови уреди и електрически съоръжения.  

Извършена е проверка на 14 броя продукти за отопление на твърдо гориво, произведени и 
пуснати на пазара от българска фирма. При проверката не са констатирани несъответствия. 

Проверени са машини, произведени през 2010 г., от следните групи: градинска техника - 2 
бр. моторни косачки; моторни верижни триони - 2 бр.; ръчни електроинструменти - 4 бр. 
Проверените машини са с оценено съответствие и отговарят на изискванията на влезлите в сила 
НСИОСМ и директива 2006/42/ЕО. 

Извършено е наблюдение на 4 вида съоръжения под налягане, произведени в България, 
Гърция и САЩ, включващи преносими и водими пожарогасители, както съдове за течности и 
тръбопроводи за системи за пожарогасене. Проверени са и 6 вида газови уреди, произведени в 
България, Италия, Германия и САЩ, включващи отоплителни газови уреди и компоненти за 
газови системи за бита и за промишлеността. Всички продукти са маркирани съгласно 
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изискванията на Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане и Директива 90/396/ЕЕС за 
газови уреди.  

Направено е наблюдение на 17 бр. електрически продукти (шнурове, лампи, адаптери, 
осветителни тела, разклонители, ключове, контакти). Продуктите са предимно внос от страни 
извън ЕС. Вносителите са запознати със задълженията си съгласно НСИОСЕСПИОГН и 
продуктите отговарят на изискванията на НСИОСЕСПИОГН. Проверени са осветители от LED 
лампи за помещения, паркинги и улици. Продуктите отговарят на изискванията на Директива 
2006/95/ЕС. 

Извършено е наблюдение и на 3 бр. радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 
устройства – радиостанции и GPS навигатори. Продуктите са внос от страни членки на ЕС. 
Икономическите оператори са запознати със задълженията си съгласно НСИОСРКДУ и 
продуктите отговарят на изискванията на НСИОСРКДУ. 
 

ІІ.2.5. Проверки на основание самосезиране 

През деветмесечието са извършени проверки на 218 вида продукти след самосезиране. 
Резултатите от тези проверки, според етапа на който са били в момента на 

приключване на тримесечието, са отразени в отчета за първо шестмесечие. В отчета за 
деветмесечието са дадени резултатите от проверките, които са продължили и през трето 
тримесечие. 

Проверките са разпределени по продуктови групи, както следва: 
 играчки 
През деветмесечието са извършени проверки на 128 вида играчки, в това число: кукли с 

аксесоари; дрънкалки; пластмасови играчки; люлки; магнитни играчки; залъгалки за масаж на 
венци; играчки с колела, които не са за яздене; играчки с колела за яздене; меки пълнени 
играчки; пластмасови играчки с батерии; музикални играчки; играчки изстрелващи предмети; 
пъзели; балони; конструктори. 

През трето тримесечие са проверени 66 бр. играчки. От тях 51 бр. са с констатирани 
несъответствия. Проверката е продължена при ЛППП за 14 бр. играчки с констатирани 
несъответствия. Проверката на 37 бр. играчки е приключила през тримесечието. 
 

 строителни продукти 
През деветмесечието са извършени проверки на 24 вида строителни продукти. През трето 

тримесечие са проверени 7 бр. продукти с констатирани несъответствия, за които има одобрени 
доклади за продължаване на проверките. 

През деветмесечието са предприети мерки към 20 вида строителни продукти, като за част 
от тях са съставени констативни протоколи за издаване на заповеди за временно спиране 
разпространението им, а за останалите са предприети доброволни коригираши действия. 
 За 4 вида топлоизолационни плоскости, произведени от е констатирано, че са пуснати на 
пазара без оценено съответствие. За констатираните нарушения е съставен 1бр. акт за 4 продукта 
– топлоизолационните плоскости. Съставен е и констативен протокол по чл.30в, ал.1 от ЗТИП. 
Не е издадена заповед за временно спиране, тъй като производителят е представил документи 
удостоверяващи вече оценено съответствие. 

За 1 вид циментова подова замазка е констатирано, че е пусната на пазара без маркировка 
за съответствие. Съставен е и констативен протокол по чл.30в, ал.1 от ЗТИП. Предприети са 
доброволни коригиращи действия от производителя и продуктите са маркирани. 

За 4 вида топлоизолационни плоскости е констатирано, че са пуснати на пазара с 
маркировка за съответствие, без да се придружава от техническите характеристики на 
продуктите. Изпратено е писмо до производителя. Предприети са доброволни коригиращи 
действия и са предоставени доказателства за нанесена маркировка. 

За 1 продукт варов разтвор, произведен от, е констатирано, че се предлага маркиран със 
старата маркировка СО. След проверка на техническото досие е установено, че продуктът е с 
оценено съответствие. Производителят е използвал старите налични опаковки. Маркировката за 
съответствие СЕ е поставена върху ЕО ДС. 
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За 1 продукт топлоизолационна плоскост е констатирано, че се предлага без ЕО ДС и без 
инструкция за приложение. На търговецът е съставен АУАН. Проверката не продължава при 
производителя, тъй като продуктът е проверяван през 2009г. и е с оценено съответствие. 

За 1 продукт варов разтвор е констатирано, че се предлага без ЕО декларация за 
съответствие и без маркировка за съответствие. Съставен е и констативен протокол по чл. 30в, 
ал.1 от ЗТИП. Предприети са доброволни коригиращи действия от производителя и е подписан 
протокол след изслушване. 

За 1 продукт варов разтвор е констатирано, че се предлага без ЕО декларация за 
съответствие и без маркировка за съответствие. Предоставени са документи, удостоверяващи 
оцененото съответствие на продукта. 
 За 6 вида топлоизолационни плоскости е констатирано, че са пуснати на пазара без 
маркировка за съответствие. За констатираните нарушения е съставен 1бр. акт на търговеца за 6 
продукта – топлоизолационните плоскости. Продуктите са с оценено съответствие. Предприети 
са доброволни коригиращи действия и продуктите са маркирани. 
 За 1 вид битумна мушама е констатирано, че е пуснат на пазара без маркировка за 
съответствие. За констатираното нарушение е съставен 1бр. АУАН на търговеца. Продуктът е с 
оценено съответствие. Предприети са доброволни коригиращи действия и продуктът е с нанесена 
маркировка. 
 

 електрически съоръжения 
През деветмесечието са извършени проверки на 49 вида електрически съоръжения. През 

трето тримесечие са постъпили доклади за проверки на 12 бр. ел. продукти с констатирани 
несъответствия, за които инспекторите са се самосезирали. За 10 продукта (осветители, 
бързовари, разклонител-удължител и поялник) са направени предложения за изготвяне на 
заповеди за забрана и изтегляне на продукти с видими несъответствия. За два продукта са 
предприети коригиращи действия и проверките са приключили. 
 

 машини 
През деветмесечието са извършени проверки на 4 вида машини (косачки, бензинов 

верижен трион).За 3 вида машини проверката е приключена през първото шестмесечие. 3а 
бензиновия верижен трион проверката продължава при ЛППП. 

 
 газови уреди 
През деветмесечието са извършени проверки на 2 вида газови уреди, които са приключили 

и дадени в отчета за шестмесечието. 
 
 съоръжения под налягане 
През деветмесечието е извършена проверка на тенджера под налягане при търговец. 

Проверката е продължила за установяване на вносителя. От същия са изискани документи, 
удостоверяващи оцененото съответствие на продукта. Проверката установи, че продуктът е с 
оценено съответствие.  

 
 лични предпазни средства 
През деветмесечието са извършени проверки на 11 вида лични предпазни средства, в това 

число: 2 комплекта от маска за прах и очила, 7 бр. защитни очила и 2 бр. филтриращи полумаски. 
През трето тримесечие са проверени 2 бр. продукти с констатирани несъответствия – защитни 
очила. Продуктите, открити в търговския обект, са унищожени, но проверката продължава при 
ЛППП. Приключила е проверката, започнала през шестмесечието, за 1 комплект от маска за прах 
и очила с провеждане на разговор с икономическия оператор за предприемане на коригиращи 
действия. Извършено е унищожаване при търговеца на 1 модел защитни очила, открит през 
шестмесечието, за които проверката продължава при ЛППП. 

 
ІІІ. Предприети действия към несъответстващи продукти 
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ІІІ.1. Вземане на образци за изпитване, изпитване и последващи 
действия към несъответстващите продукти 

 
ІІІ.1.1. Вземане на образци 
През деветмесечието на 2010 г. са взети 13 бр. образци за изпитване. 
 ел. съоръжения – 4 бр. предложения за 4 бр. продукти. 

Одобрени са 4 бр. предложения и са взети образци от 3 бр. продукти за изпитване.  
 играчки – 7 бр. предложения за 7 бр. продукта 

Одобрени са 7 бр. предложения и са взети образци от 7 бр. продукти за изпитване. 
 строителни продукти – 1 бр. предложение за 1 бр. продукт. 

Одобрени са 1 бр. предложения и са взети образци от 1 бр. продукти за изпитване.  
 Транспортируеми съоръжения под налягане (газови бутилки) – 2 бр. предложение 

за 2 бр. продукт. Одобрени са 2 бр. предложения и са взети образци от 2 бр. продукти за 
изпитване.  

 
ІІІ.1.2. Резултат от изпитвания и предприети действия по спиране и изтегляне от 

пазара  
През деветтмесечието на 2010 г. са приключили изпитванията на 9 бр. продукти (3 бр. ел. 

съоръжения, 5 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). 
От тях при 7 бр. несъответствията се потвърдиха (3 бр. ел. съоръжения, 3 бр. играчки 

и 1 бр. строителен продукт), а при 2 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствия (2 бр. 
играчки). 

За всички изпитани продукти са изготвени констативни протоколи (КП) по чл. 17 от 
НУРИНП. За съответстващите са предадени на Д„ФСДУС”.  

Издадени са 5 бр. Заповеди по чл.30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране и изтегляне от пазара 
(4 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). 

 
ІІІ.2. Спиране от разпространение на продукти с “видими” 

несъответствия” 
През деветмесечие на 2010 г. са издадени 11 бр. Заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за 

спиране от разпространение и изтегляне от пазара (6 бр. за ел. съоръжения и 5 бр. за 
играчки). 

 
ІІІ.3. Действия за временно спиране до удостоверяване на оцененото 

съответствие (заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП) 
През деветмесечието са издадени 9 бр. 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 играчки, 5 бр. за строителни продукти и 2 бр. за 
ел. съоръжения). 

 
ІІІ.4. Предприети действия от производители, вносители и търговци към 

несъответстващи продукти. 
 През деветмесечието на 2010 г. са унищожени 83 вида несъответстващи продукти (49 

вида играчки, 20 вида ел. съоръжения и 14 вида ЛПС) с общо количество 30720 бр. (29461 бр. 
играчки, 766 бр. ел. съоръжения и 523 бр. ЛПС).  

В резултат на 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 са предприети следните, 
включително доброволни, действия от фирмите. 
Предприетите действия през първото шестмесечие са дадени в отчета за първо шестмесечие. 
През третото тримесечие са предприети следните действия, разпределени по продуктови 
групи: 

 играчки  
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 Предприети са доброволни действия по изтеглянето и унищожаване на опасни играчки от 
ЛППП за следните продукти: 

o  играчки - пиле, марка HWA 322460, модел TOY2520, произход Китай - 
унищожени 492 бр.; 

o играчки - кенгуро, марка HWA 362048, модел TOY2517, произход Китай – 
унищожени 546 бр.; 

o играчки за бутане – хеликоптер, без обявена марка, модел 3313-10, произход: 
Китай - унищожени 8 бр.; 

o  дрънкалки за над бебешка количка, марка Baby Toys, модел №1198, произход: 
Китай - унищожени 14 бр.; 

o дрънкалки за бебешка количка, марка „Baby Toys, модел- няма, на хартиен 
етикет - арт. 1408, произход: Китай - унищожени 3 бр.; 

o играчки пъзели -ева часовник, марка TOYS, art 0411 Z 124, произход: Китай - 
унищожени 418 бр.; 

o магнитни играчки – комплект два броя магнити, марка Rattlesnake Sound.Egg 
S, модел няма, произход Китай - унищожени 26896 бр.; 

o играчки, задвижвани от дете – риба за бутане, без марка и модел, без произход 
- унищожени 18 бр.; 

o музикални играчки на батерии - китара, модел NO 318, произход Китай – 
унищожени 92 бр.; 

o музикални играчки на батерии - пиана, модел NO 608, произход Китай – 
унищожени 72 бр.; 
  
 Предприети са доброволни действия по изтеглянето и унищожаване на опасни играчки от 
търговци за следните продукти: 

o играчки, електрически – мобилни телефони, марка BEN 10, модел NO. 696, 
произход Китай - унищожени 64 бр.; 

o играчки, електрически – мобилни телефони, марка: Bonign Girl, модел NO. 
9807, произход: Китай - унищожени 4 бр.; 

o играчки, електрически – мобилни телефони, марка Bonign Girl, произход: 
Китай - унищожени 16 бр.; 

o надувни играчки 2 модела, марка няма, произход Китай - унищожени 2 бр. (по 
един от продуктите); 

o играчки – топки, без марка и модел, без произход - унищожени 3 бр.; 
o играчки – топки, без марка и модел, без произход - унищожени 2 бр.; 
o играчки – топки, без марка и модел, без произход - унищожени 2 бр.; 
o играчки за дърпане от дете, модел 8448, произход Китай - унищожени 3 бр.; 
o кола с радио контрол, модел 9808 - -6 А, произход Китай - унищожени 2 бр.; 
o кола с радио контрол, модел 8008, произход Китай - унищожени 1 бр.; 
o играчки балони, без марка и модел, произход: Китай - унищожени 44 бр.; 
o играчка – люлка, без марка и модел, произход Китай - унищожени 4 бр.; 
o играчки пластмасови, марка Sand Toys, произход Китай - унищожени 15 бр.; 
o играчки пъзели, марка Ева пъзел мат, произход Китай - унищожени 2 бр.; 
o музикални играчки на батерии - пиана, модел NO 162, произход Китай – 

унищожени 6 бр.; 
o играчки – водни пистолети, модел NO 3903, произход Китай–унищожени 15бр.; 
o играчки – водни пистолети, модел NO 904, произход Китай–унищожени 10 бр.; 
o меки топки ø 73, произход Китай – унищожени 10 бр.; 
o меки топки ø 58, произход Китай – унищожени 10 бр.; 
o електрически играчки – мобилни телефони, модел Beautifui Girl, произход 

Китай – унищожени 1 бр.; 
o електрически играчки – мобилни телефони, модел BEN 10, произход Китай – 

унищожени 3 бр.; 
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o електрически играчки – мобилни телефони, модел Heppy Mobile Phone, 
произход Китай – унищожени 11 бр.; 
 

 електрически съоръжения 
o настолни лампи с прекъсвач, без марка, модел ELC 0079, с произход Китай - 

унищожени 13 бр. от продукта, след декларация от вносителя за доброволно съгласие за 
унищожаване; 

o електрически кварцови печки за стена марка TERMOLUX, с произход Сърбия и 
Черна гора - унищожени 20 бр. от продукта, след декларация от вносителя за доброволно 
съгласие за унищожаване; 
 

 лични предпазни средства 
o очила за оксижен, марка RAIDER, art. - унищожени 120 бр., след доброволно 

решение на вносителя; 
o маски за прах за еднократна употреба, арт. 130116 - унищожени 20 бр., след 

доброволно решение на вносителя; 
o капсуловани филтри за прах, модел RC 101 - унищожени 68 бр., след доброволно 

решение на вносителя; 
o защитни очила SAFETY GOGGLES – унищожени 12 бр., след доброволно 

решение на търговеца; 
o очила за заваряване INDUSTRIAL WELDING GOGGLES – унищожени 18 бр., 

след доброволно решение на търговеца; 
o филтри за частици, модел RC 101 BLUE EAELE - унищожени 6 бр., след 

доброволно решение на търговеца; 
o филтри за частици - изтеглени от пазара поради изтекъл краен срок на употреба 

63 бр. след доброволно решение на икономическия оператор; 
 

ІІІ.5. Реакции по нотификации, нотификации, публикации за 
несъответстващи продукти. 

През деветмесечието са изготвени и изпратени: 
 нотификации към система RAPEX – 7 бр. за 11 модела играчки; 
 реакции към система RAPEX – 3 бр. за 3 модела играчки; 
 нотификации към CIRCA – 0 бр.;  
 подадени за публикуване на страницата на ДАМТН – 10 бр. за ЛПС 

 

ІІІ.6. Предприети действия за налагане на имуществени санкции 
 
За деветмесечието на 2010 г. административнонаказателната дейност на ГД “НП” е дадена 

в следващите графики: 
 
 
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 и на ЛППП  
 

 
 
Издадените наказателни постановления включват и такива по АУАН от предходен период. 

 
ІV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НАДЗОРА НА ПАЗАРА 
През деветмесечието са извършени и следните дейности, свързани с надзора на пазара: 
ІV.1. Участие на експерт от ГДНП в среща на представители на страните – участнички в 

проект на ЕК „Joint market surveillance action on toys” през 01.2010 г. 
ІV.2. Изготвяне на техническо задание на поддейност 2.4 „Организиране и провеждане на 

семинари за обучение на инспектори от надзор на пазара и техническия надзор” по проект 
„Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор като елемент от Националната инфраструктура по качество”. 

ІV. 3. Проведени срещи с представители на икономически оператори: 

 3 срещи с вносители във връзка с проблеми свързани с пуснати на пазара лични 
предпазни средства, влизане в сила на новата Наредба за същестмвени изисквания и оценяване 
съответствието на машините и задълженията им по Регламент ЕО 765/2008; 
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 3 срещи с вносители на пиротехнически изделия, във връзка с влизане в сила на 
Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на пиротехнническите изделия. 

ІV.4. Общо за деветмесечието са изготвени 28 броя становища и отговори на запитвания, в 
това число за: 

 строителни продукти - 15 бр; 
 електрически съоръжения – 4 бр.; 
 крайни далекосъобщителни устройства – 1 бр.; 
 газови уреди – 1 бр.; 
 лични предпазни средства – 3 бр.; 
 пиротехнически изделия – 1 бр.; 
 съоръжения под налягане – 2 бр.; 
 машини – 1 бр. 

ІV.5. Участие на служител в междуведомствена комисия по оправомощаване на лица за 
извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на сгради и 
съоръжения. 

ІV.6. Участие на служители в работни групи и централна комисия за присъждане на 
„Златен медал и диплом” на Международен технически панаир – есен 2010, гр. Пловдив, както 
следва: трима служители - в централната комисия за присъждане на „Златен медал и диплом”; 
двама служители – ръководители на работни групи „Строителство” и „Машиностроене”; двама 
служители - членове на работни групи „Строителство” и „Електротехника”. 

ІV.7. Участие на двама служители в конференции по туининг проект на Министерството 
на околната среда и водите „Укрепване на административния капацитет за прилагане на 
законодателството в областта на електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори 
на национално и регионално ниво в България”. 

ІV.8. Участие на служител в семинар по туининг проект на Министерството на околната 
среда и водите „Производство на строителни продукти от рециклирани строителни материали и 
пускането им на пазара и влагането им в строежите”. 

ІV.10. Участие в 25-та среща на работна група за административно сътрудничество по 
прилагане на Директива 2006/95/ЕС "Ниско напрежение" (LVD ADCO) и среща на работна група 
по LVD 2006/95/ЕС, проведена в периода 26-27 май 2010 г. в Люксембург. 

ІV.11. Проведена среща на 26-27.04.2010 г. с началниците на регионални отдели „НП” в 
гр. София. Тема на срещата – Координация на дейностите по надзор на пазара, във връзка с 
новата структура на дирекцията; прилагане на Регламент 765/08 ЕО в дейността на дирекцията; 
разясняване и дискусия по проблеми свързани с административно-наказателните мерки. 

ІV.12. Срещи на главния директор с инспекторите на работните им места, с цел контрол 
дейността по надзор на пазара в РО, запознаване с работните условия и провеждане на междинни 
срещи за оценка изпълнението на работните планове на началниците на РО „НП”. 

 
 
 
 

ГЛ. ДИРЕКТОР ГД НП: 
(МАРИЯ КЪНЧЕВА) 


